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Tavaszi napsütés kísérte a nemzeti ünnepünk, 
március 15-e alkalmából tartott megemlékezést. 

Az ünnepi emlékműsort az Ebesi Arany János 
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztályos tanulói-
nak előadásában láthatta az ünneplő közönség, 

melyet a diákok pénteken az iskola tanulóinak 
is bemutattak. Felkészítő tanáraik Dobos Judit, 
Németi Jánosné, Subáné Kiss Gyöngyi, Szabóné 
Tóth Katalin, Tóthné Makara Krisztina és Balogh 
Tamás. A tartalmas műsort követően Szabóné 
Karsai Mária polgármester asszony a szabad-
ságharc hőseire emlékezve beszédében kiemelte: 
„Nekünk magyaroknak a március 15-e jelképpé 
vált, nemzetünk szabadságszeretetét, a szabadság 

és függetlenség utáni vágyát fejezi ki. Erőt adott 
és 169 éve minden tavasszal erőt ad, hogy higy-
gyünk magunkban, hogy legyünk büszkék ma-
gyarságunkra. Kötelességünk, hogy a márciusi 
ifjak iránti tiszteletet továbbadjuk a felnövekvő 
nemzedéknek, megértessük gyermekeinkkel a 
forradalom magasztos eszméit. Nemzetünk, sze-
retett községünk felemelkedése csak széles össze-
fogással, közös akarattal válhat valóra. Nekünk, 
akik itt vagyunk, sok közös értékünk van. Van 
mire építenünk, van mit gyarapítanunk, van mire 
vigyáznunk. Az összefogásnak és közös mun-
kának köszönhetően az elmúlt évben is szépen 
gyarapodott községünk. Ipari parkunkban több 
vállalkozás is telephelyet vásárolt, a korábban 
betelepült legnagyobb vállalkozás is bővítette a 

tevékenységét. Ebben az évben is folytatni sze-
retnénk az útépítést, terveink között szerepel az 
Idősek Bentlakásos Otthona központi épületének 
átadása és a mini bölcsőde beindítása. A Területi 
Operatív Program keretében több mint egymilli-
árd forintra pályázott önkormányzatunk. Nyertes 
pályázatok esetén megkezdődhet az óvoda bőví-
tése és felújítása, az ipari park fejlesztése, és az 
Ebest Hajdúszoboszlóval összekötő kerékpárút 
megépítése. Soha se feledkezzünk meg múltunk-
ról, mert csak így leszünk erősek és magabizto-
sak a jelenben, csak így leszünk képesek arra, 
hogy céltudatosan tervezzük jövőnket. A múlt 
felidézése, a márciusi ifjak tevékenysége és a 

szabadságharc hőseinek magatartása vértezzen 
fel bennünket merészséggel, józan és megfontolt 
magatartással. Merítsünk erőt ahhoz, hogy tenni 
tudjunk azért, amit 169 évvel ezelőtt az ország 
kívánt: „Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

Az ünnepi beszédet követően a kitüntető címek 
és emléklapok átadására került sor. Karacs Sándor 
szavalatát követően a Szózattal zárult a megemlé-
kezés, majd az emlékezés virágait helyezte el az 
önkormányzat és intézményei, a civil szervezetek, 
az egyházak, az intézmények, a pártok képvise-
lői a Széchenyi szobor előtt. A községi ünnepség 
társrendezvényeként az ebesi Széchényi Ferenc 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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„Legyen béke, szabadság és egyetértés!”
– összeállítás a március 15-ei megemlékezésről –
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Tájmúzeumban „Nemzeti jelké-
peink a népművészetben – jel-
képek, szimbólumok múzeumi 
és népművészeti alkotásokon” 
című kiállítás megnyitón vehet-
tek részt az érdeklődők.

Ebes Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete Ebes Község 
Díszpolgára címet adományozta 
Prepuk Jánosnak.

Prepuk János 1967-től több, 
mint két évtizeden át volt telepü-
lésünk oktatás- és nevelésügyé-
nek irányítója, de elsősorban az 
alapoktatási intézményünk ve-
zetőjeként kiemelkedő a mun-
kássága. A település fejleszté-
sében karaktere és innovatív 
gondolkodása nagyban hozzájá-
rult az infrastruktúra kiépítésé-
hez. Pedagógusi és intézmény-
vezetői munkássága alatt olyan 
iskolát teremtett, amely a me-
gyében meghatározó és orszá-
gos hírű lett. Ennek az iskolának 
a gyökerei a tanyasi iskolákból 
erednek. A munkája pedagógiai 
elhivatottságról és széleskörű 
előrelátásról is tanúbizonyságot 
tett. Vezetői tevékenységét nagy 
szorgalom és kiváló hozzáértés 
jellemezte. Az ebesi általános 
iskolát bázisintézménnyé tet-
te, művészeti képzést indított. 
Többször részesült magas szintű 
kitüntetésekben, így 1965-ben 
miniszteri dicséretben. Majd 
az Oktatásügy kiváló dolgozó-
ja címmel, illetve Kiváló pe-
dagógus díjjal is jutalmazták. 
1994-ban Maróthy György-dí-
jat, 2007-ben a Pro Villa (Ebes 
Községért)-díj arany fokozatát 
kapta meg. 2015-ben Balogh 
Zoltán, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának minisztere 
szakmai munkája elismeréséül 
Pedagógus Szolgálati Emlékér-
met adományozott Prepuk Já-
nosnak. 

Prepuk Jánost megkereste 
az Ebesi Hírlap a kitüntetéssel 
kapcsolatban, hogy milyen ér-
zésekkel gondol vissza Ebesre, 
visszatekintve mit gondol a mö-
götte álló 82 évről.

„1935. október 31-én Haj-
dúdorogon születtem, kilenc-
gyermekes kisiparos család 
negyedik gyermekeként, mely 
időszakra nagyon jó szívvel 
gondolok vissza. Az alapiskolát 
Hajdúdorogon és Hajdúnáná-

son, az ötéves tanítóképzőt Haj-
dúböszörményben, a tanárképző 
főiskola történelem-ének szakát 
Egerben végeztem, majd az ak-
kori Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem pedagógia szakán elő-
adói oklevelet szereztem. Nős 
vagyok, feleségem és a házassá-
gunkból született gyermekünk is 
pedagógus. Pályakezdőként öt 
évig dolgoztam  Nyírábrányban, 
majd 1960–1967-ig az álmosdi 
Bocskai István Általános Is-
kolában, 1967-től 1991. július 
31-ig az ebesi Arany János Ál-
talános Iskolában dolgoztam 
igazgatóként. 1992-1997. között 
a hajdúhadházi Dr. Földi János 
Általános és Művészeti Iskolát 
vezettem. Az álmosdi munkám 
elismeréseként kaptam felkérést 
az ebesi iskola vezetésére. Az 
1967-68-as tanévben hét tanyasi 
iskola körzetesítésével teremtő-
dött meg a szervezeti és tárgyi 
feltétele annak a munkának, 
amelynek eredményeként 24 
év alatt jelentős nevelési-okta-
tási teljesítmények bontakoztak 
ki a tanyavilágból szerveződött 
településen. Megyénkben itt fe-
jeződött be elsőként a tanyasi 
iskolák körzetesítése. Mindjárt 
a körzetesítés után, az 1969-70-
es tanévben megteremtettük a 
szaktanterem rendszerű oktatás 
feltételeit, melyben nagy segít-
ségünkre voltak a szülők és a 
településen működő üzemek. 
Ennek keretében létrejött az 
irodalmi színpad, a bábcsoport 
és az énekkar. Mai napig azt 
vallom, hogy a folyamatosan 
megújulni képes nevelő iskola 
megteremtése a feladata az or-
szág minden nevelőtestületének. 
Azt gondolom, nagy eredményt 
értünk el, amikor az egykori ta-
nyasi iskolákból kinőtt iskola és 
diákotthon 1972-től a Hajdú-
Bihar Megyei Tanács, majd a 
megyei Pedagógiai Intézet és a 
Kossuth Lajos Tudományegye-
tem bázisintézményeként jelen-
tős szerepet töltött be az iskola 
tartalmi továbbfejlesztésében, a 
területéhez tartozó iskolák ne-
velőinek továbbfejlesztésében. 
A szakma modellértékűnek mi-
nősítette az intézmény irányítási 
rendszerét. A nyolcvanas évek 
elején az iskola továbblépésé-
nek, fejlesztésének lehetőségét 
kutatva jutottunk el a helyi ne-

velési rendszer kialakításának 
gondolatához. Már ekkor meg-
próbáltuk belső vezérlésünket 
rendszeressé tenni, és ezáltal va-
lamiféle önfejlesztésre utaló te-
vékenységeket kialakítani. Nem 
volt könnyű annak elfogadtatá-
sa, hogy a helyi nevelési rend-
szer tudatos építése pedagógia 
szükségszerűség, mert hiszem 
és vallom, hogy minél integrál-
tabbak a nevelő hatások, annál 
hatékonyabb a személyiség-
fejlődés. Mindig azt tartottam 
szem előtt, hogy az elfogadható 
eredmények titka az iskolában, 
mint ahogyan minden alkotó kö-
zösségben is a tudatos, a szük-
ségszerűséget felismerő együtt-
működés. Egyszerű evidencia, 
hogy a pedagógiai rendszert a 
konfliktusok keletkezése, peda-
gógiai gondozása és megoldása 
viszi előre. Mindig fontosnak 
tartottam a többirányú kom-
munikációt, melyre tekintettel 
1986-ban létrehoztuk az ebesi 
iskolában a diákönkormányza-
tot, melynek keretén belül jól 
működő iskolagyűlést, osztály-
gyűlést, diákbizottságot és osz-
tálybizottságokat alakítottunk 
ki. Örömömre szolgál az, hogy 
a diákönkormányzat és az isko-
lagyűlés intézményei a mai na-
pig is működnek. Ezen modellt 
egy megjelent tanulmányom ha-
tására számos iskola alkalmazta 
az országban. Ezt a rendszert 
nagyon fontosnak tartottam, hi-
szen egy egészséges rivalizálást 
alakított ki a gyerekek körében. 
Intézményünk tevékenységének 
elismerésére a művelődési mi-
niszter engedélyezte az iskolá-
nak a névfelvételt. Így az ebesi 
iskola 1984. március 2. napjától 
felvette Arany János nevét. Az 
„Alkotó pedagógus – alkotó 
iskola” tanácskozáson nyújtott 
tevékenységért „Az iskola neve-
lési rendszer és a pedagógusok 
munkakultúrája” című tanulmá-
nyért és a fórum keretében tar-
tott bemutató foglalkozásokért, 
melyet a televízió is közvetített, 
1983-ban Fórum-díjban része-
sült a nevelőtestület, mely nagy 
örömömre szolgált. A nevelőtes-
tület bázisiskola szerepét, inno-
vációs tevékenységét 1984-ben 
a Pedagógus Napon a megyei 
Művelődési Osztály vezetője 
elismerő oklevéllel és magas 

jutalommal honorálta, jómagam 
pedig ekkor részesültem Ki-
váló Pedagógus kitüntetésben. 
1990-ben természetesen megyei 
egyetértéssel a hajdúszoboszlói 
és az ebesi tanácsok támogatá-
sával Állami Díjra terjesztette 
fel az iskola öt nevelőjét. Saj-
nos ezt a díjat egyéb okok miatt 
nem kaphattuk meg, de arra az 
útra, ami idáig vezetett, a mai 
napig büszkeséggel gondolok 
vissza. Aztán 1991-ben elkerül-
tem Ebesről, majd 1992. február 
15-én az ebesi iskola sokéves 
kisugárzó erejének ismerete ga-
rantálta kinevezésemet az 1100 
gyermeket nevelő hajdúhadházi 
Dr. Földi János Általános Is-
kola igazgatói posztjára. Az 
itt töltött hat év alatt nagyrészt 
sikerült sűrítetten adaptálni az 
ebesi évek tapasztalatait, ezen 
túlmenően pedig a rendszervál-
tás adta lehetőséget kiaknázva 
kialakítani a művészeti oktatást, 
melynek tanulói számos hazai 
és nemzetközi versenyen értek 
el kimagasló eredményeket. Azt 
gondolom, hogy az intenzív mű-
vészeti nevelés nagyon szimpa-
tikus magatartáskultúrát teremt 
a gyermekek lelkében. Ezen 
pedagógiai munkám elismeré-
seként kaptam meg 1994-ben a 
Maróthy György-díjat. Hiszem 
és vallom, hogy a pedagógusok-
nak el kell nyerniük a gyerme-
kek és a szülők bizalmát, annak 
szem előtt tartásával, hogy a kö-
vetelmények megmaradjanak, 
az iskola megfelelő értékrend-
szert közvetítsen a diákok felé. 
Visszatekintve a pályafutásomat 
alapvetően a tolerancia, az em-
pátia, az igazság, az együttmű-
ködés, a korrektség, a sportsze-
rűség, a tisztelet és a szeretet 
értékei határozták meg. A több 
évtizedes vezetői tapasztalatom 
tanulsága így szól: az iskolacsi-
nálás közösségi játék, hatékony-
sága, eredményessége a játék-
ban résztvevők együttműködési 
szintjének függvénye. Ezért a 
vezetés legfontosabb feladata 
olyan rendszer létrehozásának 
motiválása, amelyben nem óhaj, 
de nem is parancs következmé-
nye az együttműködés, hanem 
az természetes megnyilvánu-
lás a szereplők részéről. 2001-
ben még két évre visszatértem 

(Folytatás az 1. oldalról.)

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Ebesre, ahol kialakítottuk a 
művészeti képzést, ami nagy 
örömömre szolgál, hogy a mai 
napig is színvonalasan működik 
és számos tehetséges gyerek-
nek nyújt hasznos szabadidős 
tevékenységet. Azt gondolom, 
hogy a munkám nem volt hiá-
bavaló, nagyon megható volt a 
80. születésnapomra szervezett 
ünnepség, ahol megkaptam a 
Pedagógus Szolgálati Emlék-
érmet, és az örökös iskolaigaz-
gatói posztot. Ez a mostani el-
ismerés pedig megkoronázta az 
emberekért végzett munkámat. 
Vallom, hogy egy vezető soha 
nem azt mondja, hogy „előre”, 
hanem azt, hogy „utánam”, aki 
emberekkel foglalkozik, annak 
a legfontosabb ismérve, hogy 
hatni tudó személyiség legyen. 
Akiben adott az isteni szikra, az 
a többi embert könnyen taníthat-
ja.” 

A Prepuk Jánossal készített 
televíziós portré megtekinthető 
a www.ebestv.hu oldalon.

Ebes Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete a Pro Vil-
la (Ebes Községért) kitüntetés 
arany fokozatát adományozta 
Portörő Jánosnak, aki 1960 óta 
él Ebesen. Pedagógusi pályáját 
Álmosdon kezdte, majd Ebesre 
költözése után három hónapig a 
tanyasi iskolában, aztán az Ady 
Endre utcaiban tanított, közben 
elvégezte a Nyíregyházi Főis-
kolát. A ’60-as évek végén a 
Kultúrház vezetője volt. 1970-
től tanácselnök, majd 1989-től 
polgármesterként dolgozott 
egészen 1994-es nyugdíjba vo-
nulásáig. Aktív nyugdíjas, hisz 
az idősek klubjának tagja, ko-
rábban pedig az énekkart is erő-
sítette. Aktív éveiben mind az 
egészségügy, mind az oktatás, 
az infrastruktúra, mind a kultú-
ra terén sokat tett. Munkássága 
idején két orvosi körzetet alakí-
tottak ki, felépült az Egészség-
ház, a Rákóczi utcai orvosi ren-
delő, a Gyógyszertár. Kiépült a 
védőnői szolgálat, a fogorvosi 
– és a gyermekorvosi ellátás. 
1971-ben átadták az óvodát, 
majd 1983-ban a volt Kossuth 
utcai iskola épülete bővült. Az 
új utcák nyitásával, a járdaépíté-
si- és a fatelepítési programmal 

nagyban fejlődött a falu infra-
struktúrája. 1996-ban a Refor-
mátus templom, majd egy évvel 
később a Katolikus templom is 
átadásra került. Számos egyéb 
intézkedés, mint például a pos-
ta, valamint az Idősek Otthona 
épületének felépítése, a Meilen 
testvérvárossal való kapcsolat 
kiépítése, a gázbevezetés, a víz-
mű-korszerűsítés Ebes fejlődé-
sét szolgálták. 

Portörő János Ebes községért 
tett pedagógusi és polgármeste-
ri munkái értéket képviselnek a 
település életében. A díjjal kap-
csolatosan az Ebesi Hírlap kér-
désére Portörő János:

„Köszönöm és hálás vagyok 
azoknak, akik kezdeményez-
ték és szervezték, hogy a köz-
ség ünnepén, március 15-én 
megkaptam a Pro Villa (Ebes 
Községért)-díj arany fokozata 
kitüntetést. Hálával tartozom az 
Ebesen élt és élő embereknek, 
hogy 24 éven át a község veze-
tőjévé választottak. Azt a sze-
retet, amit kaptam az ebesi em-
berektől, igyekeztem a faluért 
való tenni akarással meghálálni, 
melyhez az ebesieket segítő és 
az ebesieket szerető családom is 
segítséget adott. Nagyon mély-
ről indultunk. Sártengerből lett 
egy virágzó városi színvonalú 
falu, melyhez a svájci testvér-
városi kapcsolat is nagyban 
hozzájárult. Az igazi „mester” a 
falu lakossága volt, akik kétkezi 
munkával, anyagi hozzájárulás-
sal váltották azt valóra, hogy le-
gyen víz, gáz, új iskola, óvoda, 
orvosi rendelő, gyógyszertár. 57 
éve családot alapítva és utódo-
kat is hagyva élek Ebesen, akik 
a maguk lehetőségeivel iga-
zolják a közösségi életet Ebe-
sen. Soha nem akartam innen 
elmenni, itt akarok nyugovóra 
térni. Az emberekkel naponta 
találkozva gyönyörködünk a 
szépen fejlődő községünkben, 
az új községházában, az épülő 
bölcsődében, az idősek ottho-
nában. Értjük és érezzük, hogy 
csend és béke honol a faluban, 
hogy jók az emberi kapcsolatok, 
hogy jó hírt hallunk az iskolai 
oktatásról, hogy nagyon szeret-
nek a gyerekek óvodába, iskolá-
ba járni, hogy közösségi, egyhá-
zi és civil csoportok működnek 
településünkön, hogy kiváló a 

sportélet, hogy dicséretes pol-
gármester asszonyunk van. Azt 
üzenem a kedves ebesieknek, 
vigyázzanak arra, hogy így ma-
radjon, rajtunk is múlik, hiszen 
Márciusi ifjak Ebesen is élnek, 
segítsék községünk fejlődését.” 

A Portörő Jánossal készített 
televíziós portré megtekinthe-
tő a www.ebestv.hu oldalon, 
az Ebesi Hírlap 2016. januári 
számában pedig elolvashatják 
a vele készített interjút (www.
ebes.hu/2016/1).

Ebes Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete célul tűzte 
ki, a településen élő és huzamo-
sabb időn keresztül kimagasló 
tanulmányi-, vagy művészeti-, 
vagy tudományos-, vagy sport 
eredményt elérő fiatalokat az 
Ebes Ifjú Tálentuma-díjjal 
erkölcsileg és anyagilag ju-
talmazza minden évben. Ez a 
díj elismerés az átlagon felüli 
tehetségnek, teljesítménynek, 
amellyel a díjazott fiatalok hoz-
zájárulnak nemcsak iskolájuk, 
hanem Ebes község hírnevé-
nek öregbítéséhez. Az Ebes Ifjú 
Tálentuma-díj kitüntetettjei:

Csorvási Réka iskolánk 8.b 
osztályos tanulója. Rendkívül 
szorgalmas és érdeklődő ta-
nuló, aki az általános iskolai 
évek alatt mindvégig kitűnő 
bizonyítványt szerzett. Legin-
kább a humán tantárgyak iránt 
érdeklődik. Alsó tagozatosként 
a mesemondó, később a Kárpát 
– medencei Simonyi Zsig-
mond helyesírási, a Kazinczy 
szépkiejtési- és szépolvasási 
verseny, valamint vers- és pró-
zamondás körébe tartozó meg-
mérettetések rendszeres résztve-
vője és díjazottja. Nemcsak az 
iskolai házi, hanem a tankerületi 
és megyei versenyeken is évről-
évre kiemelkedően szerepel. A 
hajdúszoboszlói Pávai Vajna 
Ferenc, valamint a nagyhegyesi 
általános iskola által rendezett 
Tankerületi Kincskereső és Ve-
res Péter Irodalmi Csapatverse-
nyén I. helyezett lett. A 3. Petőfi 
Szavalóverseny kelet-magyar-
országi elődöntőjében a ver-
senyen nyújtott szereplésével 
meghívást kapott az országos 
döntőre. Az iskolai ünnepsége-
ken és rendezvényeken felada-
tot vállal. Ezen kívül az angol 

nyelvi, matematikai és informa-
tikai házi versenyeken is szép 
eredményeket ér el, így például 
a hajdúszoboszlói Thököly Ál-
talános Iskolában megrendezett 
Tankerületi Alkalmazói Infor-
matika Verseny IV. helyezettje 
volt. Rajztehetsége is figye-
lemre méltó, a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából megrendezett 
rajzversenyen II. helyezést ért 
el. Megbízható csapattag. Réka 
igazi közösségi ember, aki nem-
csak az osztály, hanem az iskola 
életében is aktívan részt vesz. 
Két éve a diákönkormányzat 
tanulmányi bizottságának a ve-
zetője. Ezen sikereinek köszön-
hetően nemcsak iskolánkat, de 
településünk hírnevét is öregbí-
tette.

Kiss Zoltán első osztályos 
kora óta büszkélkedhet kitűnő, 
illetve jeles tanulmányi eredmé-
nyekkel. Tudását számos tanul-
mányi versenyen tette próbára 
és szerepelt sikeresen. Többször 
indult helyi-, illetve megyei ma-
tematika versenyeken, például a 
Bendegúz Tudásbajnokság me-
gyei döntőjében első helyezett 
lett. A megyei Bolyai Matema-
tika versenyen VII. helyezést 
ért el. Közel állnak hozzá a reál 
tantárgyak, amelyet mi sem bi-
zonyít jobban, hogy a Kistérségi 
Komplex Természettudomá-
nyos vetélkedőn csapatban III. 
helyezett lett. A hajdúszoboszlói 
Thököly Általános Iskolában 
megrendezett Tankerületi Alkal-
mazói Informatika Verseny első 
helyezettje volt. Sokoldalúságát 
az is bizonyítja, hogy nemcsak 
a reál, hanem a humán tárgyak 
területén is szép sikereket ér el. 
Számos helyi és megyei magyar 
versenyek résztvevője: ötödik 
osztályban már ezüst minősítést 
szerzett a Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola szervezésében 
megrendezett mese- és próza-
mondó versenyen. A Lilla Téri 
Általános Iskola versmondó 
versenyén szerzett már első és 
harmadik helyet is. Tavaly a Ju-
bileumi Versmondó versenyen 
arany minősítést kapott. A legki-
emelkedőbb eredményeket an-
gol nyelvből érte el. Kistérségi 
angol feladatmegoldó verseny, 
megyei nyelvhasználati- és 
nyelvhelyességi, valamint hal-

(Folytatás a 2. oldalról.)

(Folytatás a 4. oldalon.)
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lásértés-verseny első helyezettje 
volt. A legnagyobb eredménye a 
TITOK Oktatásszervező Társa-
ság által megrendezett London 
Bridge országos angol nyelvi 
versenyen elért első helyezése 
volt. A művészeti tagozat fafú-
vós tanszakának tanulójaként 
elsős korától kezdve négy éven 
át furulyázott, majd felső tago-
zattól klarinétjátékával lehet 
találkozni a községi, illetve az 
iskolai rendezvényeken. Kima-
gasló tanulmányi sikereivel pél-
daként állhat kortársai előtt.

Mechle Christian kisgyer-
mek kora óta él családjával 
Ebesen. Muzikalitása már igen 
korán megmutatkozott, ezért az 
általános iskola elvégzését kö-
vetően útja egyenesen a debre-
ceni Ady Endre Gimnáziumba 
vezetett, ahol jelenleg a dráma-
tagozat 11. osztályos tanulója. 
A debreceni Csokonai Nemzeti 
Színház számos prózai és zenés 
darabjában láthatta már őt a kö-
zönség, így például a Légy jó 
mindhalálig, a Szélfútta levél, 
vagy a Pippin című darabok-
ban. A tavalyi évben megkapta 

a békéscsabai Zenés Színpa-
dok Országos Fesztiválján az 
Év Felfedezettje különdíjat. 
Az adys diákok egy amerikai 
zeneszerző, Stephen Schwartz 
Pippin című darabját vitték 
színpadra, melyben Krisztián a 
főszereplőt alakította. Az Ady 
Gimnázium produkcióját ne-
ves szakmai zsűri minősítette, 
melynek többek között Tihanyi 
Ákos, a Madách Színház ko-
reográfusa is tagja volt, akinek 
nagyon megtetszett Christian 
karaktere és a színpadon nyúj-
tott teljesítménye és meghívta 

őt egy válogatásra. Ebesen is 
többször megcsodálhattuk már 
hangját, többek között fellépett 
már a Polgárőr bálon, a Köz-
ség Bálján, illetve többször is 
vendége volt különféle iskolai 
rendezvényeknek. Számára az 
élet a színpad, nagyon szeretne 
színészettel foglalkozni a jövő-
ben. Eddig elért sikerei példaér-
tékűek lehetnek a jövő nemze-
dékének.

A községi ünnepségről készült 
felvétel megtekinthető a www.
ebestv.hu oldalon.

2017. február 22-én tartotta soron következő ülését a kép-
viselő-testület, melyen elfogadták egyebek mellett az önkor-
mányzat által a tavalyi évben a civil szervezeteknek nyújtott 
támogatások felhasználásáról szóló beszámolókat, illetve meg-
tárgyalták és elfogadták a 2017. évi költségvetést is. 

A testület elfogadta a civil szervezetek beszámolóit
Az elmúlt képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakról szóló pol-

gármesteri tájékoztató után tárgyalta és elfogadta a testület a civil 
szervezeteknek a Civil Alapból nyújtott támogatás felhasználásáról 
szóló beszámolóit. Mezei László alpolgármester a napirendi ponthoz 

kapcsolódóan elmondta, hogy a civil szervezetek az utóbbi időben 
dinamikusan fejlődnek, az általuk szervezett rendezvények látoga-
tottsága magas, majd hozzáfűzte, civilek nélkül egy település sem 
tud megfelelően működni.

A képviselő-testület elfogadta a 2017. évi költségvetést
A napirendi ponthoz kapcsolódóan Szabóné Karsai Mária pol-

gármester asszony előterjesztőként elmondta, az önkormányzat a 
2016. évet jelentős pénzmaradvánnyal zárta. A 2017. évi költség-
vetési kiadások tervezett előirányzata 725.075 ezer forint, melyből 
238.079 ezer forint a felhalmozási, míg 486.996 ezer forint a mű-
ködési kiadás. A működési célú kiadások az önkormányzat terve-
zett bevételének a 67,2 százalékát teszik ki, így a fennmaradó for-
rások 32,8 százaléka fordítható beruházási és felújítási kiadásokra, 
azaz a településfejlesztésre. A legfontosabb cél a költségvetés ösz-
szeállításánál természetesen az, hogy az intézményrendszer és az 
önkormányzat működőképessége zavartalan legyen. A tervezésnél 
figyelembe kellett venni azt, hogy a központi támogatások a köte-
lező és az önként vállalt feladatok ellátására nem nyújtanak ele-

gendő fedezetet, így a helyi adóbevételek jelentős részét erre kell 
fordítani. A költségvetési törvényben új elemként jelenik meg a 
szolidaritási hozzájárulás, melyet az idei évtől az önkormányzatok-
nak az iskolák állami működtetésének fedezetére kell biztosítani. 
A költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan polgármester asszony 
kiemelte, hogy a pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat 
gazdasági programjával és a 2017. évre megfogalmazott költség-
vetési alapelvekkel, melyek a takarékos, átlátható és biztonságos 
gazdálkodást, a kötelezően ellátandó feladatok biztosítását, a szoci-
álisan rászorultak támogatását, a tervezett beruházások megvalósí-
tását, a tudatos településüzemeltetést, a pályázatok minél szélesebb 
körű kihasználását, és az azokhoz szükséges önerő biztosításának 
megteremtését foglalja magában. Dr. Kovács Brigitta, a Pénzügyi 
Bizottság elnöke a napirendi ponthoz kapcsolódóan hozzáfűzte, 
hogy a 2017. évi költségvetés magalkotása előtt a bizottság három 
alkalommal is tárgyalta azt. Legfontosabb feladat továbbra is a te-
lepülésüzemeltetés zavartalanságának megtartása, illetve az elkez-
dett beruházások folytatása. 

A képviselő-testület megvitatta a Bentlakásos Idősek Otthona 
finanszírozási és működési kérdéseit 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony hangsúlyozta, hogy a településnek nagy szük-
sége és igénye van a Bentlakásos Idősek Otthona kialakítására. A 
Bentlakásos Idősek Otthona két lépcsőben kerül létrehozásra. Az 
első ütemben a központi épület kerül kialakításra, melyben az Alap-
szolgáltatási Központ kap majd helyet. Dr. Hajdu Miklós jegyző 
elmondta, hogy ezen előterjesztés keretében vizsgálat alá kerültek 
a Bentlakásos Idősek Otthona kialakításának jogi és finanszírozási 
kérdései. Hozzáfűzte továbbá, hogy modellezni próbálták a Bentla-
kásos Idősek Otthona működéséhez kapcsolódó finanszírozási kér-
déseket, melynek keretében egy már Nagyhegyesen működő, ilyen 
típusú intézmény tapasztalatait vették alapul, amely jó kiindulópon-
tot biztosít a továbblépéshez. Szabóné Karsai Mária polgármester 
asszony elmondta, hogy az ilyenfajta intézmény működtetése még 
ismeretlen az önkormányzat számára, ezért ezen előterjesztés mind 
pénzügyi, mind jogi szempontból egyfajta támpontot ad, azonban 
pontos adatot jelenleg még nem lehet a Bentlakásos Idősek Otthona 
finanszírozására vonatkozóan meghatározni.

Kialakításra kerül a mini bölcsőde

A mini bölcsőde kialakítása elkezdődött a Kossuth utca 12. szám 
alatt, a Védőnői Szolgálat helyén – kezdte tájékoztatását Szabóné 
Karsai Mária polgármester asszony. A jelenlegi szabályozás szerint a 

(Folytatás a 3. oldalról.)

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését
 – összeállítás a februári képviselő-testületi ülésről –
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10 ezer főnél nagyobb településeken kötelező a bölcsőde működteté-
se, azonban 2018. december 31-ig a 10 ezer főnél kisebb település is 
köteles lesz a bölcsődei ellátás biztosítására, ha arra az adott telepü-
lésen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik vagy a te-
lepülés 0–3 éves lakosainak száma meghaladja a 40 főt. A jogszabály 
rendelkezése értelmében a bölcsődei ellátás területén a klasszikus 
bölcsőde mellett bevezetésre kerül három új ellátási forma a 3 éven 
aluli gyermekek ellátására: a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde 
és a családi bölcsőde. Az önkormányzat megvizsgálta a lehetséges 
ellátási formákat és arra jutott, hogy Ebesen a mini bölcsőde ellátási 
forma bevezetése a legmegfelelőbb. A mini bölcsőde mind személyi, 
mind tárgyi feltételeiben eltér a klasszikus bölcsődétől, a feltételek 

attól egyszerűbbek. A mini bölcsődében a 3 éven aluli gyermekek 
létszáma legfeljebb 7 fő lehet csoportonként, és az ellátáshoz szüksé-
ges személyzet létszáma is kevesebb, ugyanis az ellátás biztosításá-
hoz elegendő csoportonként 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei 
dajka.

A mini bölcsőde egy csoporttal indul és előreláthatóan idén május-
tól vehető igénybe. 

Zárt ülésen tárgyalta a testület az iparterület vételére irányuló ké-
relmet, valamint a kitüntető díjak adományozására beérkező javas-
latokat is. 

A képviselő-testületi ülésről készült felvétel megtekinthető a 
www.ebestv.hu oldalon.

BENEDEK  ELEK  ÓVODA 
ÉS MINI BÖLCSŐDE

4211 Ebes, Ady Endre u. 9-11. sz.
Telefon: 52/565-053, 565-054; Fax: 52/565-054

A hamarosan induló mini bölcsőde felvételt hirdet  
2017. április 24–25-én 8.00–16.00 óráig

Bölcsődei ellátásban azok a 3 éven aluli, Ebes közigazgatá-
si területén élő kisgyermekek részesülhetnek, akiknek szülei 
munkavégzés, tanulmányok vagy egyéb ok miatt napközbe-
ni gondozásukat nem tudják biztosítani, illetve szociális vagy 
egyéb indok alapján bölcsődei gondozásuk-nevelésük szüksé-
ges.

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik élet-
évének betöltéséig vehető fel. (1997. évi XXXI. törvény 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) 
A bölcsődei felvételnél előnyt élvez az a kisgyermek,

•  akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, 
elvált vagy özvegy családi állapotú) szülője nevel,

•  akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a 
három főt meghaladja,

•  aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
•  aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében ál-

landó napközbeni ellátásra van szüksége.
A beiratkozáshoz szükséges:
•  a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványa,
•  a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványa,
•  a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•  a gyermek esetleges betegséget igazoló dokumentumok, 

szakértői vélemények,
•  „Bölcsődei felvétel iránti kérelem” (a nyomtatvány az 

óvodában igényelhető),
•  munkáltatói igazolás a szülők munkavégzéséről,
•  orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészségi állapota 

alapján bölcsődében gondozható, egészséges csoportban el-
látható,

•  sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez a fogyaté-
kosság típusának megfelelő Szakértői Bizottság véleménye.  

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

Tájékoztató a mini bölcsődéről
Mint ahogyan azt településünk lakói is láthatták, több hetes 
munka eredményeként átalakításra került a Kossuth utca 12-
14. szám alatti ingatlan, mely korábban a Védőnői Szolgálatnak 
adott otthont, hogy az előreláthatóan 2017. május 1-jén indu-
ló mini bölcsődének helyet biztosítson. A bölcsődei ellátást az 
önkormányzat a Benedek Elek Óvoda szervezeti egységeként 
kívánja biztosítani, ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület a 
2017. március 22-én tartott ülésén módosította az óvoda alapító 
okiratát, kiegészítette az óvoda szakmai programját a bölcsődére 
vonatkozó speciális szabályokkal, döntött a mini bölcsőde házi-
rendjének elkészítéséről és meghatározta az intézményi étkezési 
térítési díjakat. Az intézményi térítési díj képezi az alapját a sze-
mélyi térítési díj megállapításának, amely minden esetben egye-
dileg kerül meghatározásra. A testület döntése értelmében az in-
tézményi térítési díj 340,- Ft/nap + áfa, míg egységes gondozási 
díjként 300,- Ft/nap/gyermek összeget kell majd megtérítenie a 
szolgáltatást igénybe vevőknek. Mindezek mellett döntött a tes-
tület a feladatellátást biztosító épületrésznek az óvoda vagyon-
kezelésébe, használatba adásáról. Ezen döntések meghozatalai 
szükségesek ahhoz, hogy a mini bölcsőde működési engedélyt 
kaphasson. A mini bölcsőde történő felvételre vonatkozó sza-
bályokról a mini bölcsődei beíratkozásra vonatkozó felhívásban 
olvashatnak.

1. szombat Dr. Socol Ilona
2. vasárnap Dr. Szerze Róbert
3. hétfő Dr. Socol Ilona
4. kedd Dr. Socol Ilona
5. szerda Dr. Szerze Róbert
6. csütörtök Dr. Békési Zoltán
7. péntek Dr. Békési Zoltán
8.  szombat Dr. Socol Ilona
9. vasárnap Dr. Szerze Róbert
10. hétfő Dr. Socol Ilona
11. kedd Dr. Socol Ilona
12. szerda Dr. Szerze Róbert
13. csütörtök Dr. Socol Ilona
14. péntek Dr. Socol Ilona
15. szombat Dr. Békési Zoltán

16. vasárnap Dr. Szerze Péter
17. hétfő Dr. Szerze Péter
18. kedd Dr. Szerze Róbert
19. szerda Dr. Csontos Gyula
20. csütörtök Dr. Csontos Gyula
21. péntek Dr. Szerze Péter
22. szombat Dr. Szerze Róbert
23. vasárnap Dr. Csontos Gyula
24. hétfő Dr. Szerze Róbert
25. kedd Dr. Békési Zoltán
26. szerda Dr. Csontos Gyula
27. csütörtök Dr. Csontos Gyula
28. péntek Dr. Békési Zoltán
29. szombat Dr. Csontos Gyula
30. vasárnap Dr. Csontos Gyula

Telefonszám: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2017. április

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

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  
Médiapartnerünk: www.ebestv.hu   Mobil: 06-30/911-24-10

Nyomdai előkészítés: Abari Gusztáv
Nyomda: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen. E-mail: info@centerprint.hu



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
6

Ebesi Polgármesteri Hivatal 
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet Ebesi Polgármesteri Hivatal  

Pénzügyi Iroda 

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
szolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4211 Ebes, Széchenyi 
tér 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellá-
tandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 19. pont I. vagy II. kategória pénzügyi - számviteli 
feladatok 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: önkor-
mányzati intézmény gazdálkodási, pénzügyi feladatainak ellátása. 
Önkormányzati pályázatok összeállítása, projektmenedzselése, 
pénzügyi elszámolása. Vagyonkataszter vezetése. Önkormányzati 
biztosítások ügyintézése. 
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az Ebesi Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 
5/2015 (II.24.) Ör. sz. rendelet rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Magyar állampolgárság,
•  Cselekvőképesség,
•  Büntetlen előélet,
•  Középiskola/gimnázium, 
•  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
•  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Főiskola, pénzügyi - számviteli felsőfokú szakképesítés, 
•  költségvetési gazdálkodási területen szerzett legalább 1-3 év 

szakmai tapasztalat, 
•  terhelhetőség, problémamegoldó képesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényké-
pes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú 
melléklete szerint, végzettséget igazoló okiratok másolata, három 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy 
annak igénylését igazoló irat (tértivevény) fénymásolata, hozzájá-
ruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot 
megismerhetik 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkoráb-
ban 2017. május 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hajdu 
Miklós nyújt, a 52/565-048-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Ebesi Polgármesteri Hivatal címére 

történő megküldésével  (4211 Ebes, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 907-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: pénz-
ügyi ügyintéző. 

•  Személyesen: Dr. Hajdu Miklós, Hajdú-Bihar megye, 4211 Ebes, 
Széchenyi tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 24. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Ebes Községi Önkormányzat honlapján (www.ebes.hu) – 2017. 
március 27.

A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet az újonnan induló Mini Bölcsődébe   

BÖLCSŐDEI DAJKA
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 4211 Ebes, Kossuth u. 12-14.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az érvényben lévő 
módszertani elvek, szakmai program figyelembevételével, a 
bölcsődés gyermekek szakszerű ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•   Büntetlen előélet. 
•   Bölcsődei illetve óvodai dajka képesítés, vagy a folyamatban 

lévő bölcsődei vagy óvodai dajka képesítés megszerzéséről 
szóló nyilatkozat vagy igazolás, illetve a képesítés megszer-
zésére irányuló kötelezettség vállalás.

•   Előnyt jelent bölcsődei ellátásban szerzett legalább 1 év szak-
mai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
•   gyermekszeretet,
•   jó kapcsolatteremtés.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. május 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 13.
A pályázat keretében csatolandó dokumentumok:
•   Erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylését igazoló dokumen-

tum.
•   Önéletrajz.
•   Szakképesítést igazoló okirat másolata, illetve a „Pályázati 

feltételek”-nél meghatározott nyilatkozat vagy igazolás.
A pályázatok benyújtásának módja:
•   Postai úton, a pályázatnak a Benedek Elek Óvoda és Mini 

Bölcsőde címére történő megküldésével (4211 Ebes, Ady E. 
9–11.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezé-
sét: „Bölcsődei dajka”.

•   Személyesen: Czeglédiné Herczeg Ildikó intézményvezetőnél
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes interjút követően az intézményvezető dönt, mint a 
munkáltatói jogkört gyakorló. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 21.

Üzlethelyiség kiadó
2017. április 10-től Ebes, Rákóczi u. 12. száma alatti 

irodaházban 18,56 m2 alapterületű fűthető üzlethelyiség 
kiadó.

Az Ebesi Hírlap áprilisi számának  
lapzárta időpontja 2017. április 20. csütörtök
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A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet

az újonnan induló Mini Bölcsődébe  

KISGYERMEKNEVELŐ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 4211-Ebes, Kossuth u. 12-14.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az érvényben lévő 
módszertani elvek, szakmai program figyelembevételével, a 
bölcsődés gyermekek szakszerű gondozása, nevelése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•   Büntetlen előélet. 
•   A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvé-

delmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM ren-
delet 2. számú melléklet II. rész 2.2. pontjában meghatározott 
képesítések valamelyikének megléte.

•   Előnyt jelent bölcsődei ellátásban szerzett legalább 1 év szak-
mai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
•   gyermekszeretet,
•   jó kapcsolatteremtés.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. május 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 13.
A pályázat keretében csatolandó dokumentumok:
•   Erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylését igazoló dokumen-

tum.
•   Önéletrajz.
•   Szakképesítést igazoló okirat másolata.
A pályázatok benyújtásának módja:
•   Postai úton, a pályázatnak a Benedek Elek Óvoda és Mini 

Bölcsőde címére történő megküldésével (4211 Ebes, Ady E. 
9–11.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezé-
sét: „Kisgyermeknevelő”.

•   Személyesen: Czeglédiné Herczeg Ildikó intézményvezetőnél
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes interjút 
követően az intézményvezető dönt, mint a munkáltatói jogkört 
gyakorló.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 21.

Lomtalanítás
Az Ebesi Községgondnokság Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 

DHK Kft. a tavaszi lomtalanítást 

2017. április 6–7-én 700 – 1400 óra
 közötti időszakban végzi.

A lomtalanítás menete: 
A korábbi lomtalanítások mintájára, az ingatlanok elé kell ki-
helyezni a lomot, melyet csütörtöki napon a Fő utca – Rákóczi 
utcától Debrecen felé eső utcákból, az Újsorról, Sárgasorról és 
a Horváth tanyából, míg pénteki napon a Fő utca – Rákóczi ut-
cától Hajdúszoboszló felé eső utcákból gyűjtenek be. A Fő utca 
– Rákóczi utca vonalon mindkét nap elszállítják a kihelyezett 
lomot. 
A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell ki-
helyezni, úgy hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető 
legyen és a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza. 
Az apróbb kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell ki-
helyezni. A hulladékok kihelyezésének időpontja a lomtalanítás 
napon legkésőbb reggel 700-ig, de lehetőség szerint előző nap 
este. 
Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: 
Az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, melyek 
nem helyezhetőek el a tároló edényzetben, a rendszeres hulla-
dékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektro-
nikai készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva). 
Lomtalanítás során nem helyezhető ki: 
Kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjármű 
gumi, akkumulátor, veszélyes hulladéknak minősülő anyag, vegy-
szerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszé-
lyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét. 

Ebesi Községgondnokság Kft.
4211 Ebes Széchenyi tér 1.

06-52-366-992

Felhívás eboltással 
kapcsolatban

Tájékoztatjuk a kutyatartó lakosságot, hogy ebben az évben is 
megszervezésre kerül az ebek veszettség elleni oltása.
Időpont:  2017. április 01-02. (szombat-vasárnap)  

08.00-13.00 óra között.
Helyszín:   Ebesi Községgondnokság Kft., Rákóczi utca 12. 

szám alatti udvara.
Kihelyezett oltás:

• Újsor:  2017. április 02. 14.00-15.30 
• Horváth tanya:  2017. április 02. 16.00-17.00 

A pótoltás időpontja:    2017. április 22-23. (szombat-vasár-
nap) 08.00-12.00 óra között. 

Kihelyezett pótoltás:
• Újsor: 2017. április 22. 13.00-14.30 
• Horváth tanya:  2017. április 22. 15.00-16.00 

Az oltást végzi:  Dr. Meleghegyi Balázs állatorvos. (Telefon: 
06-30-240-92-46)
Tájékoztatjuk a kutyatartókat, hogy beoltani csak a négy 
hónapnál idősebb és transzponderrel (chippel) ellátott ebe-
ket lehet.

Dr. Hajdu Miklós jegyző

Lakossági hirdetés
Átköltözés! Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Tevékenyen a jövőnkért 
szociális szövetkezet 2017. 02. 01-től a Dózsa Gy. u. 8. szám alatt műkö-
dik! Változatlanul várjuk kulcsmásolással, késélezéssel, ruhajavítással, 
cipőjavítással kapcsolatban. Munkafelvétel: hétfőtől–péntekig 15.00–
17.00-ig.
Energiatanúsítás tapasztalt szakembertől, rövid határidőre, olcsón. T: 
30/429-9064
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Télűző farsangi batyus bál
A Hagyományőrző Klub farsangi batyus bálja jó zené-

vel, remek társasággal, igazi családias hangulatot vará-
zsolt a Művelődési házba 2017. február 25-én. Köszönjük 
a fellépőknek – a Retró énekkarnak, Kiss Csengének, Ja-
kab Attilának és barátjának – a hangulat megalapozását és 
a részvételt. Jövőre ugyanitt!

A Hagyományőrző Klub következő rendezvénye 2017. 
június 3-án a Családi Juniális lesz a Nagyparkban. Főzés-
sel, játékkal és tábortűzzel várunk mindenkit szeretettel !

Tóvizi Jenőné, Apagyi Józsefné
klub vezetők

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket azok 
felé, akik a segítségünkre voltak, adományaikkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy könnyebben tovább tud-
juk folytatni az életünket – Ravai család.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORHÁZI LAKÁS ELADÓ!        SORHÁZI LAKÁS ELADÓ!   
 

Kerekes Kft. eladásra kínálja az 
 

Ebes Nyugati utcán található  
5 db sorházi lakását. 

 

Minden lakás fsz. + tetőtér beépítéses, garázs, terasz 
és saját kertkapcsolattal rendelkezik.  

A lakások mérete eltérő! 
 

Bővebb információ és kapcsolatfelvétel:   
tel.: 30/411-3524, email.: uzemeltetesgm@gmail.com  

 
SORHÁZI LAKÁS ELADÓ!        SORHÁZI LAKÁS ELADÓ!   
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Kedves Látogatóink, 
 

a Községi Könyvtár és a 
Széchényi Ferenc Tájmúzeum  

2017. 04. 14. és 2017. 04. 17. között  

ZÁRVA tart! 
 

Nyitás: 2017. 04. 18. (kedd) 

Megértésüket köszönjük!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk Mindenkinek!

BENEDEK  ELEK  ÓVODA
4211 Ebes, Ady Endre u. 9-11. sz.

Telefon: 52/565-053, 565-054; Fax: 52/565-054

ÓVODAI BEÍRATÁS

2017. április 24-25-én 8.00-16.00 óráig

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8 § (2) 
alapján kötelező óvodába beíratni (a nevelési év kezdő napjá-
tól legalább napi 4 órában óvodai foglalkozásokon részt venni) 
azt a gyermeket, aki 

2017. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.
Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) lehetőség szerint a gyer-
mekével együtt érkezzen és hozza magával:
•  a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési 

anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a gyermek TAJ 
kártyáját,

•  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványát (lakcímkártya),

•  amennyiben a gyermek rendelkezik szakértői véleménnyel, 
az igazolást, a szakellátás biztosítása érdekében.

Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

Kékbe öltözött az Óvoda  
„Zöld” óvodaként kiemelt 

hangsúlyt fektetünk óvodá-
saink környezettudatosságá-
nak megalapozására. Óvo-
dánk mindennapi életében ez 
folyamatosan jelen van. Nö-
vényeket, állatokat gondo-
zunk, odafigyelünk az ener-
giatakarékosságra, figyelünk 
környezetünkre.

A „Zöld” jeles napok na-
gyon fontosak számunkra. 
Az egyik ilyen esemény a Víz 
Világnapja. Hagyományként, 
idén is meghirdettük óvo-
dánk minden tagjának az „öl-
tözzünk kékbe” akciónkat. 
Mellette pedig a csoportokat 

alkotásra buzdítottuk, té-
mánk a „Halak” volt. A jeles 
napot megelőzően sokat be-
szélgettünk a víz fontosságá-
ról, védelméről. Könyveket, 
képeket nézegetve ismer-
kedtünk a Földön található 
vizekkel, azok élővilágával. 
Kísérleteztünk a vízzel és a 
témához kapcsolódó játéko-
kat játszottunk. Dalokat, ver-
seket, mondókákat tanultunk 
a vízről. Óvodásaink és dol-
gozóink lelkesedését bizo-
nyítja, hogy március 22-én, 
a Víz Világnapján mindenkin 
volt valami kék. Akadtak jó 
néhányan, akik tetőtől talpig 

kékbe öltöztek. Délelőtt az 
óvoda minden tagja, kicsik és 
nagyok összegyűltünk, hogy 
megemlékezzünk a Víz nap-
járól. Az aktív részvételért 
járó „Emléklapot” mindenki 
nagy örömmel fogadta. Kü-

lön meglepetésként minden 
résztvevő egy ásványvizet 
kapott ajándékba. A kiállítás 
megtekintése  zárta le  a Víz 
Világnapjának köszöntését. 

a Benedek Elek Óvoda 
„Zöld” munkacsoportja

Báboztunk
„A mese játék, csoda, hit és lélek. Mosoly mindenki lelkére. A 

mese az gyógyír, az befele és kifele is gyógyít.” (Csernik Szen-
de székely mesemondó, bábos és költő)

2017. március 21. a bábosok, bábjátszók világnapja. A bábo-
zás nem csak szórakoztató, de rendkívül hasznos játék is gyer-
mekeink számára, hiszen sokoldalú, komplex hatása miatt na-
gyon alkalmas módszer a gyermeki személyiség fejlesztésére. 

A 20. Iciri-Piciri Óvodás Bábcsoportok Térségi Találkozó-
ján, melyet Debrecenben rendeztek meg, a Habakukk nevű kis 
színjátszó csoportunk tehetséges gyermekeivel mi is felléptünk. 
Az elmúlt évek során dramatikus játékokkal mérettettük meg 
magunkat, az idén első alkalommal báboztunk, nagy sikerrel. 
Öröm volt látni, hogy ovisaink milyen élvezettel játszották el a 
Kiskondás című magyar népmesét. A színpadon eltűnt a kezde-
ti szorongásuk és egymásra odafigyelve, összetartva játszották 
végig azt a mesét, melyet közösen választottunk ki. A bemutató 
neves szakértői is kedvező kritikával illették előadásunkat. 

A Habakukk csoport gyermekei: Laczkó Zsófi – Katica cso-
port,  Obsitos Péter – Katica csoport, Orosz Emma – Napocska 
csoport, Sarkadi Fruzsina – Napocska csoport, Szuvák Bence – 
Pillangó csoport, Tőzsér Blanka – Katica csoport, Vogel Patrick 
– Napocska csoport.

Truczkainé Kovács Edit
Szöllősiné Nemes Ágnes

óvodapedagógusok 
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Újra meghirdetjük az  
Év Képzőművészeti 

Tanulója Díjat
2016 tavaszán először indult útjára azon 

gondolat, hogy Kádár Nagy Lajos ebesi 
kortárs festő – szobrászművész támogatá-
sával – 50.000 Ft értékben – megjutalmaz-
zuk a legtehetségesebb képzőművészeti 
tagozatos diákjainkat. A gondolat szárba 
szökkent és 2016. június 18-án Tóth Esz-
ter 5.a osztályos tanuló elsőként vehette át 
a nívós elismeréssel járó 10.000 Ft értékű 
ajándékot, valamint a képzőművészeti tan-
szak gazdagodhatott művészeti kellékek-
kel 40.000 Ft értékben.

Idén 2017-ben is meghirdetjük a versen-
gést, melynek zsűrizése az évzáró művé-
szeti gálán történik, átadása pedig ismét a 
tanévzáró ünnepélyen lesz.

A Művész Úr nagy megelégedését fejez-
te ki a számos pályamű nevezése miatt, és 
reméli, hogy ebben az évben is ilyen lelke-
sek lesznek kis művészpalántáink!

Szeretnénk felkínálni a lehetőséget a jó-
kedvű adakozóknak, mellyel bátran lehet 
csatlakozni a Művész Úrhoz és az adomá-
nyokat az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 
bankszámlájára 59900036-11014234, 
vagy az alapítvány képviselőihez is el le-
het juttatni az iskolában. Ezzel is segítve 
a képzőművészeti oktatást és a nyári mű-
vészeti tábort.

Támogassuk a kezdeményezést, támo-
gassuk a tehetségeket!
EGYA képviselők: Csiha László: 
20/5541460, Kása Sándor: 30/3270528. 
Zelízi Mária: 30/5877702.

A Benedek Elek Óvoda tehetséggondozó foglalkozásai közé 
tartozik a mazsorett oktatás. Az ügyes mozgású, zenei érzékkel 
megáldott kislányok már kiscsoportos koruktól ismerkedhetnek 
a botforgatás mesterségével a kezdő és haladó csoportokban, 
melyek minden évben újraszerveződnek. Műsorukkal színesítik 
óvodánk rendezvényeit, de a település életében is részt vesznek.

A haladó csoportunk 2017. február 25-én a IV. Országos 
Mazsorett versenyen mérettette meg magát Szolnokon. A 
versenyre nagy izgalommal készültünk. Már korán reggel útra 
keltünk a Művelődési Ház iskolás mazsorett csoportjával. A 
hosszú utazás alatt elkészültek a frizurák és a csillogó straszköves 
arcdíszek is. Röviddel a megérkezésünk után felsorakoztunk 
a megnyitóra. Ebben az évben 1300 versenyző vett részt 
különböző korcsoportban és kategóriában. A sportcsarnok 
zsúfolásig megtelt. Az ebesi gyerekek bátran és rendkívül 
ügyesen versenyeztek a népes közönség és a szakmai zsűri előtt. 
Óvodánk csoportja a dobogó harmadik fokára állhatott, míg az 
iskolások az első helyen végeztek. Nagyon büszkék vagyunk 
csapatunk tagjaira: Sarkadi Fruzsina, Magyar Csenge, Laczkó 
Zsófia, Tenkely Kata, Egri Csenge, Szendrei Laura, Czövek 
Hanna, Szücs Nelli, Lakatos Virág, Pál Dominika.

A rendkívül jó hangulatú versenyre Tóthné Békési Zsuzsa 
készítette fel a gyermekeket. Köszönjük a szülőknek a sok 
segítséget és Ebes Községi Önkormányzatnak az anyagi 
támogatást!

Czeglédiné Herczeg Ildikó, Nagy Sándorné

„Mert a farsang februárban nagy örö-
met ünnepel, múlik a tél, haja-huj, s a 
tavasznak jönni kell!” 
(Pálfalvi Nándor: Farsang)

A farsang évente ismétlődő, rövidebb- 
hosszabb ideig tartó időszak; évszázadok 
óta az evés, ivás, lakodalmak, disznóto-
rok, jelmezes felvonulások ünnepe. Víz-
kereszttől, a húsvétot megelőző 40 napos 
nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig 
tart. Lehet hosszú vagy rövid időtartamú, 
attól függően, hogy mikorra esik húsvét-
vasárnap. Ettől kell visszaszámolni a 40 
napos böjtöt, melynek első napja hamva-
zószerda.

Az eredetileg pogány ünnep a tél te-
metését és a tavasz eljövetelét hirdette. A 
pogány szokásról télűző, tavaszköszöntő 
versikék, énekek, szokások tanúskodnak.

Így farsangoltunk mi:
Február 18-án a Községi Könyvtár és 

a Széchényi Ferenc Tájmúzeum munka-
társai  Nagyhegyesre látogattak, ahol a 
nagyhegyesi gyerekekkel együtt elevení-

tették fel a farsangi népszokásokat, népi 
játékokat.

Február 27-én az ebesi általános isko-
la kézműves szakkör tanulói látogattak 
a múzeumba, s készítettünk együtt busó 
álarcot.

Eignerné Bartusz Andrea 
ügyvezető

Farsangoltunk

Mazsorett siker
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Sikeresen pályáztunk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
cím elnyerésére

A Köznevelési Kerekasztal szakmai támogatásával, az Oktatási 
Hivatal által kiírt, az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” felhí-
vásra benyújtott pályázatunkat a Pedagógiai Oktatási Központ 
és a bíráló bizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal közne-
velési elnökhelyettese az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolát érde-
mesnek ítélte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím vise-
lésére. A megye intézményeinek meghirdetett pályázók közül 21 
intézmény kapott támogatást, amelyből 6 általános iskola. A cím 
elnyerésével iskolánk a Hajdú-Bihar megyében működő közne-
velési intézmények pedagógiai eredményességének növelését 
támogatja úgy, hogy megosztja a már működő jó gyakorlatait, 
helyet és lehetőséget biztosít a műhelymunkák, bemutató órák, 
versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi tevékeny-
ségünkkel katalizáljuk a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, 
valamint elősegítjük a POK által biztosított pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

A cím elnyerésével és a vele járó szélesebb körű szakmai mun-
kával a következő évekre biztosított az intézményünk és pedagó-
gusaink további fejlődése, valamint lehetőséget teremt a megyé-
ben betöltött szerepvállalásunk erősítésére.

Továbbra is hiszem, hogy „az iskolánk jó példa lehet az egész 
ország számára, hiszen a mi nevelőtestületünk minden tagja elkö-
telezett, hogy olyan innovatív, mozgást szerető, informatikában 
jártas, nyelveket beszélő, művészetekre fogékony gyerekeket ne-
veljünk, akik környezettudatosan élik az életüket és a családjuk-
ban is jó példával járnak, legyen szó tehetségről vagy felzárkóz-

tatásra szoruló diákról.”
Ezért itt is szeretném megköszönni tanáraink áldozatos mun-

káját és partnereink támogatását, amiért hosszú távú céljainkat, 
a gyermekeink jövőbeli sikeréért támogatják. Szűcs Norbert, in-
tézményvezető.

Köszönjük az adományokat
A Feel4 Diabetes projekt keretében az iskola ebédlőjében egy 

víztisztító berendezés került elhelyezésre, melyet a gyerekek 
örömmel használnak. 

Köszönjük, az RR Donnelley Magyarország Kft. papírado-
mány, valamint a Príma BKGDSE futball- és kosárlabda felaján-
lását.

Köszönetünket fejezzük ki Kaszás Csillának, Szabó Mihálynak 
és Kocsis Csabának, akik az Ebesi Sportbálon a sporteszköz tom-
bolanyereményeinket felajánlották iskolánknak, továbbá hálásak 
vagyunk Dám Lászlónak, aki a kémia szertárunk eszközeinek 
gyarapításában volt segítségünkre. 

Nyílt napokon várjuk az érdeklődőket
Iskolánkban nyílt napokat tartunk, melyre szeretettel várjuk az 

érdeklődőket az alábbiak szerint: 1. osztály – április 3., 2. és 4. 
osztály – április 4., 3. osztály – április 5. A felső tagozatosoknál a 
nyílt nap április 6-án kerül megtartásra.

A számtalan versenyeredményről és a színes programokról is-
kolánk honlapján, a www.ebesarany.hu oldalon olvashatnak rész-
letesen.

Összeállította: Szűcs Norbert – intézményvezető
Kása Sándor – intézményvezető-helyettes

Iskolai színes hírek

„Mert az Isten nem haragra rendelt minket,
hanem hogy elnyerjük az üdvösséget

a mi Urunk Jézus Krisztus által.”
(1Thessz 5,9)

Kedves Testvéreim! Tisztelt Atyámfiai!

Közeledik szép tavaszi ünnepünk, Feltámadás szent ünnepének 
ideje. Méltó, hogy öröm legyen a szívünkben, tudjuk szeretni és 
megbecsülni az életet. Az ünnep szent üzenete, hogy békességgel a 
szívünkben és jó reménységgel élhetünk, hiszen az Élet győz! 

Ezzel a jó hírrel vár bennünket az Úristen és hívó szavával, 
nyitott templomával, az elkészített ünnepi alkalmakkal. Meghív 
minket magához, hogy közösségünk legyen vele már most a földi 
hétköznapok világában és az örökkévalóságban is. Feltámadás 
ünnepe épp erről tesz tanúbizonyságot! 

Ezért hívogatunk mi is istentiszteleteinkre, örvendezésre, közös 
ünneplésre! 

Ünnepi alkalmaink rendje a református templomban a 
következő:

•  Április 9. Virágvasárnapi istentisztelet ¾ 10-től, konfirmációval.
•  Április 14. Nagypénteki passiói istentisztelet 17 órától. 
•  Április 16. Húsvétvasárnapi istentisztelet úrvacsorával ¾ 10-

től
•  Április 17. Húsvéthétfői istentisztelet keresztelővel ¾ 10-től
Szeretettel várjuk kedves családjával együtt! 
Presbitériumunk nevében is kívánunk áldott, békés és örvendező 

Feltámadás ünnepet! 
Testvéri köszöntéssel:

Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor 
Szilágyi János gondnok 

Ünnepi alkalmak a református templomban
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A GULAG Emlékév kap-
csán „Elhallgatott történelem- 
Rendhagyó történelemóra a 
Széchényi Ferenc Tájmúze-
umban” címmel nyert nettó 
500.000,- Ft vissza nem téríten-
dő támogatást az Ebes Kulturá-
lis Közhasznú Nonprofit Kft.. 

A pályázat megvalósítása 
2016-ban kezdődött emlékhe-
lyek felkeresésével: júniusban 

a Debrecenben állomásozó Lá-
gerjárat című utazó vagonki-
állítást, az ősz folyamán a bu-
dapesti Terror Háza múzeumot 
és a hajdúnánási Kitaszítottak 
című tárlatot tekintettük meg a 
helyi általános iskola felső ta-
gozatosaival.

Majd decemberben a hód-
mezővásárhelyi Emlékpont 
Rákosi börtönei című vándor 
kiállítását lehetett közel egy 
hónapon keresztül a múzeum-
ban megtekinteni, amihez dr. 
Miklós Péter, az Emlékpont 
vezetőjének érdekes előadása 
társult. 

2017. február 20-24. között 
a Kommunista Diktatúrák Ál-
dozataira emlékeztünk, egy 
egész héten át tartó rendez-
vénysorozat keretén belül. 
Rendezvényünk nyitásaként 
a református templomkertben 
lévő emlékmű került megko-
szorúzásra; zárásként, a mú-
zeumkertben lévő síremlék-
művet koszorúztuk meg. Az 
érdeklődőket „Múzeum mozi” 
néven, a korszakhoz kapcso-
lódó játék- és dokumentum-
filmekkel, a középiskolásokat 
rendhagyó történelemórákkal 
vártuk.

Így négy hajdú-bihar me-
gyei középiskola tanulói 
vendégeskedtek nálunk. Az 
órák tematikája a 20. száza-
di magyar történelem, hang-
súlyozottan az 1945 utáni 
kitelepítések, internáló- és 
munka-GULAG, GUPVI-tá-
borok, kialakulásuk, rendsze-
rük, a kommunizmus áldoza-
tai, ezek kutatásai meghívott 

szakmai előadók segítségével. 
Meghallgathattuk dr. Gyar-
mati György, az Állambiz-
tonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltár főigazgatójának, dr. 
Hantó Zsuzsa történész- szo-
ciológusnak, Buczkó József 
etnográfus- helytörténész, a 
hajdúnánási Móricz Pál Vá-
rosi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény igazgatójának és 
dr. Bank Barbara, történész, a 
Nemzeti Emlékezet Bizottság 
tagjának előadását. Az előadá-
sokat a múzeum állandó kiál-
lításának megtekintése zárta, 
megemlékezve a magyaror-
szági kényszermunkatáborok-
ról is.

A programokon a helyi álta-
lános iskola, a hajdúszoboszlói 
Hőgyes Endre Gimnázium, 
hajdúböszörményi Bocskai 
István Gimnázium, a debrece-
ni Kratochvil Károly Honvéd 
Középiskola és kollégium, és 
a szintén debreceni Szent Jó-
zsef Gimnázium diákjai vettek 
részt, közel 400 fővel.

Köszönjük a segítő közre-
működést a résztvevő oktatási 
intézményeknek!

Eignerné Bartusz Andrea 
ügyvezető

„Elhallgatott történelem”

2017. március 15-én a Szé-
chényi Ferenc Tájmúzeum 
hagyományához hűen nem-
zetünk történelmének eme 
jeles napján, egy új időszaki 
kiállítással örvendeztette meg 
a nagyérdeműt. A „Nemzeti 
jelképeink a népművészetben 
– jelképek, szimbólumok mú-
zeumi és népművészeti alko-
tásokon” című kiállítás témája 
teljes mértékben „rímel” az 
1848-as Forradalom és Sza-
badságharc eszmeiségéhez 
a történeti hagyományaink 
ápolásával. A tárlatban szem-
revételezhető népi- és ipar-
művészeti tárgyak magukért 

beszélnek, a magyar népmű-
vészet szellemiségének, érté-
keinek a közvetítő és megőrző 
erejéről tanúskodva. A kiállí-
tást dr. Magyari Márta muze-
ológus, etnográfus, debreceni 
Déri Múzeum munkatársa 
nyitotta meg, amit Dobosné 
Hajdú Anikó hímző, népi 
iparművész, a hajdúsámsoni 
Petőfi Sándor Városi Könyv-
tár, Közművelődési és Muzeá-
lis Intézmény munkatársának 
izgalmas tárlatvezetése köve-
tett.  A kiállítás 2017. árpilis 
15-ig látogatható!

Kovács Sándor
 történész

„Nemzeti jelképeink a 
népművészetben” 
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Az elmúlt huszonhat év leg-
nagyobb honvédelmi és had-
erő-fejlesztési programjának 
elindítását jelentette be a köz-
elmúltban dr. Simicskó István 
honvédelmi miniszter. A had-
erő társadalmi kapcsolatainak 
szorosabbra fonása, illetve a 
tervezett technikai fejlesztések 
mellett folytatódik a katonák 
ütemezett illetményemelése is. 
Ennek kapcsán próbáltunk an-
nak utánajárni, mennyire lehet 
vonzó a katonai pálya a munkát 
keresőknek.

A Magyar Honvédség, a sorka-
tonai évek emlékei valószínűleg 
a mai napig élénken élnek a ka-
tonaviselt férfiak emlékezetében, 
hiszen a seregben eltöltött évek, 
az átélt élmények, a megszerzett 
ismeretek sokuk számára meg-
határozóak voltak további életük 
során. Azt azonban talán még ők 
sem tudják pontosan, hogyan is 
épül fel jelenleg a magyar haderő. 
A legfontosabb változás, hogy 
2004 óta a kötelező katonai szol-
gálatot felváltotta az önkéntesség. 
Ennek következtében a kato-
náskodás egy önként vállalható 
hivatássá, a Magyar Honvédség 
pedig egy professzionális alapo-
kon működő, a munkaerőpiacon 
is jelentős tényezőként jelen lévő 
szervezetté alakult át. Ennek meg-
felelően a katonák mindennapjai, 
a bejutás feltételei és a szolgá-
latért kapott juttatások is teljes 
mértékben átalakultak, melyekről 
Nagy Zoltán alezredes, a Magyar 
Honvédség Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság Debrecenben működő 2. 
Katonai Igazgatási Központjának 
parancsnoka adott számunkra tá-
jékoztatást.

– Alezredes Úr, milyen módon 
lehet csatlakozni a Magyar Hon-
védséghez?

– Ha valaki napjainkban sze-
retne a honvédség kötelékében 
katonaként szolgálni, hivatá-
sos, szerződéses vagy tartalé-
kos állományban teheti ezt meg. 
Azok, akik a hivatásos szolgálat 
mellett döntenek az MH Altiszti 
Akadémiára, valamint a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtu-
dományi és Honvédtisztképző 
Karhoz adhatják be jelentkezé-
süket az érettségi megszerzését 
követően altiszt, illetve tiszt 
képzésre. Aki nem kíván a to-
vábbtanulás lehetőségével élni 
szerződéses vagy önkéntes tarta-

lékos katonaként is csatlakozhat 
a Magyar Honvédséghez. Szerző-
déses katonának jelentkező szá-
mára végzettségének megfelelő-
en igyekszünk munkakört kínálni 
a Magyar Honvédség katonai 
szervezeteinél, ezek lehetnek – a 
teljesség igénye nélkül – lövész, 
felderítő, géppuskairányzó, gép-
kocsivezető, harcjármű-vezető, 
díszelgő, katonai rendész, sze-
relő, tűzszerész beosztások. Az 
önkéntes tartalékos szolgálat-
vállalás pedig azoknak jelenthet 
megoldást, akik civil munkájuk, 
vagy iskolai tanulmányaik mellett 
szeretnének katonai tapasztalatot 
szerezni miközben részt vállalnak 
honvédelmi feladatokban. Ők 
egyébként a későbbiek folyamán 
akár szerződéses vagy hivatásos 
katonák is lehetnek.

– Kik vállalhatják a szolgála-
tot, mik a bejutás feltételei?

– A Magyar Honvédség sokrétű 
és szerteágazó feladatrendszerrel 
rendelkezik, a hazai beosztások 
mellett a magyar katonák misszi-
ós feladatokat is ellátnak a világ 
számos pontján. Ennek megfele-
lően a sereg folyamatosan várja 
azokat, akik szeretnék kipróbálni 
magukat az egyenruhások vilá-
gában. A jelentkezését minden 
nagykorú, magyar állampolgár-
sággal és belföldi lakóhellyel 
rendelkező személy beadhatja, 
aki büntetlen előélettel, az előírt 
iskolai végzettséggel és képesíté-
sekkel rendelkezik. Szerződéses, 
illetve önkéntes tartalékos szolgá-
lat esetén legalább általános isko-
lai végzettséggel kell rendelkezni, 
katonai tanintézetekbe történő je-
lentkezéskor az érettségi bizo-
nyítvány mellett alap vagy kö-
zépfokú angol nyelvvizsgát kell 
felmutatni. Emellett mindenkinek 
át kell esnie egy egészségügyi, 
pszichikai és fizikai szűrésen, 
ahol a jelentkezők katonai alkal-
masságát vizsgálják.

– Hogyan telnek a katonák 
mindennapjai?

– Nem lehet általánosságban 
beszélni, hiszen a Magyar Hon-
védség – feladataiból adódóan 
– sajátos munkakörnyezet, ahol 
minden alakulatnak, és azon belül 
minden egyes katonának megvan 
a maga speciális feladata, szak-
területe. Fontos kiemelni, hogy 
a honvédségi dolgozók is egy 
meghatározott munkarend szerint 
dolgoznak, mely a legtöbb mun-

kakör esetében heti negyven órát 
jelent. Természetesen a katonák 
mindennapjaihoz a gyakorlatok 
is szorosan kapcsolódnak, csak 
így garantálható, hogy készség-
szinten, „álmukból felriasztva” is 
képesek feladataikat tökéletesen 
végrehajtani.

Mindemellett mindig készen 
kell állnunk arra, hogy különleges 
feladatokban is részt vegyünk. 
Ilyen lehet például az árvízi véde-
kezés, a határvédelem, vagy egy 
külföldi missziós szolgálatválla-
lás.

– Milyen juttatásokra számít-
hat az, aki magára ölti az egyen-
ruhát? Miért lehet csábító a kato-
náskodás?

– Az a katona, aki legénysé-
gi állományúként csatlakozik a 
sereghez alapfizetésként bruttó 
180.000 forinttal számolhat, de 
abban az esetben, ha rendelkezik 
legalább érettségi bizonyítvány-
nyal, akkor ez a havi összeg brut-
tó 220.000 forint. Ugyanakkor 
szeretném hangsúlyozni, hogy a 
munkavállaláskor többen csupán 
az illetmény alapján mérlegelnek, 
holott a honvédségi dolgozók jut-
tatása sok összetevőből áll.

A kedvezményes, vagy térí-
tésmentes étkezés, az utazási és 
lakhatási, valamint iskolakezdési 
és nevelési támogatás mind-mind 
súlyos tízezrekkel növeli a kato-
nák fizetését. A 2015-ben elindí-
tott bérfejlesztés tovább folytató-
dik és 2019. januárjáig évente 5-5 
százalékkal garantáltan emelked-
nek a bérek.

Magasabb iskolai végzettség-
gel, nyelvtudással további kiegé-
szítésekre számíthat a katona, 
az évek előrehaladtával pedig 
elismerjük a seregben eltöltött 

éveket. Természetesen ellentéte-
lezzük a pluszmunkát (túlóra), a 
gyakorlatokon töltött időt, vagy 
ha éppen határvédelmi vagy misz-
sziós feladat-végrehajtásba vesz 
részt.

Az sem utolsó szempont véle-
ményem szerint, hogy a honvéd-
ségnél mindenki időben, minden 
hónap második munkanapján 
megkapja a fizetését, még pár 
napos csúszás sem fordulhat elő.

– Hol lehet jelentkezni katoná-
nak?

– A toborzó irodák országszerte 
várják azokat, akik már döntöt-
tek, hogy beállnak a seregbe, de 
azokat is, akik szívesen beszél-
getnének a számukra elérhető 
lehetőségekről. Természetesen 
igyekszünk mindent a világhá-
lón is elérhetővé tenni. Március 
1-jétől a http://iranyasereg.hu 
weboldalon találhat meg az ér-
deklődő minden információt, a 
munkakörülményekről, a katonák 
életéről, az elérhető juttatásokról, 
a jelentkezési lehetőségekről, il-
letve magáról a felvételi eljárás 
menetéről. Elérhető a regisztráci-
ós lap is, amely az első lépcső a 
katonai pálya felé.

Akinek a katonáskodás le-
hetőségének bármely formája 
felkeltette az érdeklődését, arra 
ösztönözném, hogy a megyeszék-
helyeken lévő toborzó irodák va-
lamelyikében személyesen is tájé-
kozódjon. Debrecenben a Péterfia 
utca 58/a szám alatt találják a 
katonai toborzókat, akik minden 
segítséget megadnak a jelentke-
zéshez. Sokaknak talán ismerős 
lehet ez a cím, hiszen itt műkö-
dött egykor a megyei „hadkieg”, 
itt folytak a sorozások, de mint 
ahogy már említettem, a katonás-
kodás ma már teljesen más felté-
teleket és lehetőségeket kínál.

Stabil munkahely, emelkedő bérek
Új távlatok a Magyar Honvédségben

Április 23. vasárnap 9 órakor

Kráter-tó-túra
Utazás: Üzemképes kerékpárral.
Indulás: Április 23. vasárnap: Arany J. Ált. Isk. elől 9 órakor
Hazaérkezés: Délután 2 óra körül.
Résztvevők: 8 éves kortól
A túra távja: 2x15 km (földúton)
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet, esőkabát, napvédő 

sapka, inni és ennivaló az útra. 
Szervezők: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület 
Sár esetén falutúra lesz Ebes bel és külterületén.
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A hosszú tél, az időjárás 
és a mostoha terepviszonyok 
megnehezítették futóink fel-
készülését a kora tavaszi ver-
senyekre. Mégis jól sikerült 
az alapozás, hisz egész télen 
tudtunk a havas szabadban 
futni. Ennek köszönhetően 
egészségünk, erőnlétünk és 
állóképességünk is megszi-
lárdult. A márciusi Nagyerdei 
futóversenyen aranyérmes 

lett: Mészáros Nóra, Enyediné 
Dobai Henriett és Sós Barna-
bás. Ezüstérmet szerzett Tóth 
Amina és Nagy Anita. Bronz-
érmesek lettek Egri Csenge és 
Mészáros Tamás. Negyedik 
helyen Sós Anna és ötödik he-
lyen Varga Áron végeztek kor-
csoportjukban. További pont-
szerzőink: Varga Olimpia és 
Gergely Kristóf Gábor.

Sós Barnabás 

Havas léptek

Egyesületünk immár nyolcadik 
alkalommal rendezte meg a már 
hagyományossá vált Sportbálját. 
A bál a jól megérdemelt mulato-
zás jegyében zajlott. A köszöntőt 
követően az Alföld Színpad vidám 
vásári komédiáján mulathattunk, 
majd az Amarillisz Mazsorett 
Tánccsoport egy nagyon látvá-
nyos bemutatóval kedveskedett a 
nézőknek, végül egy meglepetés 
előadást láthattunk Kaszás Lajos 
sensei és Torma Valéria szerep-
lésével. A bál mulatós hangulatát 
Dj Czeglédi alapozta meg a Retro 
zene megunhatatlan ritmusaival. 
Vendégeink egy része kipirosodott 
arccal ült asztalhoz, akinek nem 
volt elég a kihívásból, az a Sport-
bál vetélkedőjében bizonyíthatta 
ügyességét, vagy éppen énektu-

dását és előadói képességeit. A 
jó hangulatú versegét ismét Retro 
buli követte, a táncparketten vir-
tuóz párok táncoltak kifulladásig. 
Éjfél körül a tombolahúzás követ-
kezett, majd a hajnalig tartó mu-
latozás. 

Köszönjük minden kedves 
sportbarátnak a tombola felajánlá-
sokat, valamint köszönjük a Jama 
Szépségszalonnak, a Családi Ka-
jatanyának, a Jetta Virágboltnak, 
az Ebesi 100-asnak, a CURVER 
Magyarország Kft.-nek, a Ku-
pon Magyarországnak és a Fürge 
Nyuszik Focivilágnak, hogy hoz-
zájárultak a bál tombola nyere-
ményeihez. A befolyt összeget az 
egyesület teljes egészében a mű-
ködtetésre használja fel.

Kovács-Zelizi Krisztina

Mulatozás a sport jegyében

Ebesen 2017. március hónapban az eddig eltelt időszakban két bűn-
cselekmény elkövetéséről tudok beszámolni. A fenti időszakban közle-
kedési baleset nem történt Ebes térségében.

Súlyos testi sértés bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt indult 2017. március 20-án, amikor egy állampolgár telefo-
non tett bejelentést a rendőrségre. A helyi körzeti megbízott megállapí-
totta, hogy Ebes külterületén lévő egyik tanya tulajdonosa szóváltásba 
keveredett alkalmazottjával. A vita hevében a tanya raktárában az al-
kalmazott egy fém fazékkal fejen ütötte munkaadóját, aki megsérült. 
Egy másik alkalmazott a sérültet az orvosi rendelőbe szállította, ahol 
ellátták és további ellátása érdekében a mentők kórházba vitték. A 
rendőrök Sz. Gábor ebesi lakost a helyszínen elfogták, majd a Hajdú-
szoboszlói Rendőrkapitányságra előállították, ahol a nyomozók gyanú-
sítottként kihallgatták. 

A lakosság segítségét kérem, mivel 2017. március 15-én 16 óra és 
március 16-án 16 óra között a Hajdúszovátot Debrecennel összekötő 
4805. számú út mellett, az úgynevezett Ebes A29 elnevezésű mező-
gazdasági területen lévő erdőből ismeretlenek 12 köbméter fát eltu-
lajdonítottak. A fákat a lopást megelőző napokban vágták ki és azok 
elszállításhoz voltak előkészítve. 

Kérem, hogy aki a fenti bűncselekménnyel kapcsolatosan annak kö-
rülményeire illetve az elkövetőre vonatkozóan információval rendel-
keznek, értesítsék a rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a telepü-
lés körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. 
A bejelentéseket 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, Szé-
chenyi tér 1. alatt tartanak.

Karácsony Béla r. százados, sajtószóvivő

Rendőrségi hírek

Télbúcsúztató versenyek

Az utolsó fordulóban is szép eredményekkel búcsúztak futóink 
a 6 fordulós Oxigén kupától. Aranyérmeseink: Enyediné Dobai 
Henriett, Nagy Anita, Mészáros Nóra, Ifj. Sós Barnabás és Sós 
Barnabás. Ezüstérmes lett Mészáros Tamás, harmadik helyezést 
ért el Egri Csenge. Pontszerzőseink Sós Anna, Varga Olimpia és 
Varga Áron.

Sós Barnabás

Kedves Gyerekek!
Szeretettel várunk mindenkit  

a Húsvéti kézműves foglalkozásunkra.
A móka és kacagás garantált, mint mindig!

Időpont: 2017. 04. 10 (hétfő) 16.00 óra  
Helyszín: Községi Könyvtár

Belépő: 200,- Ft
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Harmati 
AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot 
indítunk tantermi és e-learning otthon 

tanulásos képzéssel 
2017. április 3-án 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)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

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.  
 

 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Időpont: 2017. március 30. 1400 óra 

Helyszín: Arany Oroszlán Panzió és Étterem, Ebes Széchenyi tér 2. 

 

 

 

 

 

 NTP-MTTD-16  „Tehetség, robotok és környezetvédelem" 

Ebesi Gyermekekért Alapítvány 

Hogyan működik a szélturbina? 


