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XIX. évf. 6. szám • 2020. június

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

Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde – Ebes 
2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: Határozatlan ide-
jű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes 
munkaidő 
A munkavégzés helye: Haj-
dú-Bihar megye, 4211 Ebes, 
Ady Endre utca 9–11. 
A munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: Óvodai 
nevelés magas színvonalú és 
teljes körű felelősséggel való 
ellátása az Óvodai nevelés or-
szágos alapprogramja, a helyi 
Pedagógiai Program, valamint 
a munkaköri leírás alapján. 
Illetmény és juttatások: Az 
illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelke-
zései, valamint a(z) Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, továbbá a pe-
dagógusok előmeneteli rend-
szeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Kormányrendelet 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, óvodapedagógus, 
•  Büntetlen előélet, továbbá 

a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) 
pontjában és a 20. § (2c)–(2e) 
bekezdéseiben foglalt feltéte-
leknek való megfelelés. 

•  Cselekvőképesség 
•  Magyar állampolgárság 
•  Egészségügyi alkalmasság 
•  Ne álljon a tevékenység foly-

tatását kizáró foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt 

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
•  Fényképes szakmai önélet-

rajz
•  Iskolai végzettséget és szak-

képzettséget igazoló okmá-
nyok másolata

•  Nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázó hozzájárul a pályázati 
anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez

•  Kinevezés esetén 90 napnál 
nem régebbi, büntetlen előé-
letet, valamint annak tényét 
igazoló hatósági erkölcsi bi-
zonyítványt, hogy a pályázó 
nem áll a tevékenység foly-
tatását kizáró foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, különös 
figyelemmel az Nkt. 66. § (1) 
bekezdés b) pontjában, a Kjt. 
20. § (2) bekezdés d) pontjá-
ban és a 20. § (2c)-(2e) be-
kezdéseiben foglaltakra

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: A munkakör 
legkorábban 2020. augusztus 
24. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2020. július 17. 
A pályázati kiírással kapcsola-
tosan további informá ciót Tóth 
Ilona nyújt, a 52/565-054-os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: 

•  Elektronikus úton Tóth Ilo-
na részére a ovoda.ebes@
gmail.com E-mail címen 
keresztül 

•  Személyesen: Tóth Ilona, 
Hajdú-Bihar megye, 4211 
Ebes, Ady Endre utca 9–11.

A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: A be érkezett 
pályázatokat az óvoda vezető-
sége bírálja el. A nyertes pá-
lyázó személyéről a vezetőség 
véleményének figyelembe vé-
telével az intézmény vezetője 
dönt. 
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2020. július 24. 
A pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
Ebesi Hírlap – 2020. június 26.

Álláshirdetés

HIRDETMÉNY
A Közszolgálati Tisztviselők napja alkalmából 2020. 

július 1. napján (szerdán) a Polgármesteri Hivatalban 
az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!

Ebesi Polgármesteri Hivatal

Ballagási ünnepség az óvodában
A Benedek Elek Óvoda és 

Mini Bölcsőde nagycsopor-
tosai 2020. június 20-án dé-
lelőtt búcsúztak az óvodától. 
Rendhagyó ünnepség volt ez, 
hiszen az elmúlt hónapok ese-
ményei nem tették lehetővé, 
hogy az óvodai élet a meg-

tervezett rend szerint halad-
jon. Így az óvoda visszanyi-
tása után az iskolába készülő 
nagycsoportos gyermekek 
számára két hét „különleges” 
foglalkozás sorozattal ké-
szültünk. Ennek keretében az 
óvónők segítségével egyrészt 
felelevenítették és rendszerbe 
illesztették az eddigi ismere-
teiket – segítve ezzel a sike-
res iskolakezdést –, másrészt 
felkészültek egy játékfüzérrel 
és a ballagó dalokkal, versek-
kel az ünnepségre. A „Vásári” 
játékfüzérben – amely a népi 
ruhácskákban, a kikiáltókkal, 
versekkel, tánccal lehetőséget 

adott hagyományaink ápolásá-
ra is – szívesen vettek részt a 
gyerekek.

A ballagó kapun átlépve vé-
get ért számukra egy időszak. 
Ez az időszak – bár nagyrészt 
feledésbe merül – meghatáro-
zó az életükben. Meghatározó, 

mivel óvodás korban fejlődnek 
azok a képességek, készségek, 
alapvető jellemvonások, ame-
lyek később talajt adnak a tu-
dás megszerzésének. Ezek a 
kompetenciák és az itt szerzett 
élmények a legfontosabbak, 
amit az óvodai élet adni tud. 

Ez a délelőtt élmény volt, és 
nem csak a gyermekek számá-
ra. Öröm volt látni őket: szép, 
ügyes, iskolaérett gyermeke-
ket. 

Az óvoda minden dolgozója 
nevében kívánok számukra és 
szüleik számára sok sikert és 
jó egészséget!

Tóth Ilona
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Rendőrségi hírek
Egy nő közlekedett kerékpárjával 2020. május 20-án 9 óra 

30 perc körül Ebesen, a Kossuth utcában. A biciklis balra akart 
bekanyarodni, de a manőver előtt nem győződött meg arról, 
hogy járműve előzését egy másik kerékpáros már megkezdte, 
amely következtében összeütköztek. Az ütközés következtében 
az egyik kerékpáros – az elsődleges orvosi vélemény szerint – 
súlyos sérüléseket szenvedett.

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hi-
reink/helyi-hirek/keson-eszlelte-az-elotte-lassito-autot-baleset 
A rendelkezésre álló adatok alapján egy nő közlekedett Renault 
típusú személygépkocsijával a 4-es számú főúton 2020. május 
27-én 7 óra körül. A sofőr Debrecen és Ebes közötti szakaszon 
haladt a járműjével, amikor későn észlelte, hogy előtte egy má-
sik autó forgalmi okból lassít, így hátulról nekiütközött annak. A 
Mazda az ütközést követően egy korlátnak csapódott, a közleke-
dési balesetben személyi sérülés nem történt. 

Szintén anyagi kárral járó közlekedési baleset helyszínén in-
tézkedtek kollégáim 2020. június 12-én 18 óra körül Ebesen, az 
Ady Endre utcában. Egy férfi tolatást végzett a személygépko-
csijával, mely során nekiütközött egy másik autónak. 

Járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás egy helyi lakossal 
szemben. A helyi körzeti megbízottak 2020. május 20-án 16 óra 
körül igazoltattak egy 47 éves férfit, aki Ebes belterületén köz-
lekedett egy robbanómotoros kerékpárral. Az ellenőrzés során 
alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért őt a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságra előállították. 

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lo-
pás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított 
eljárást egy mikepércsi lakossal szemben. A nyomozás adatai 
szerint a gyanúsított 2020. május 24-én a délelőtti órákban el-
lopott az ebesi vasútállomás mögötti tárolóból egy kerékpárt. 
Kollégáim azonosították a feltételezett elkövetőt, akit elfogtak, 
majd előállítottak. A nyomozók a férfit kihallgatták, amely során 
beismerő vallomást tett.  Az eltulajdonított kerékpárt tőle lefog-
lalták, és a sértett részére visszaadták.

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hi-
reink/bunugyek/lakat-alatt-az-unokazos-csalok „Unokázós” csa - 
lók több millió forintot csaltak ki idős emberektől több megyé-
ben is. Bajba jutott unokákra hivatkozva tettek el hatalmas ösz-

szegeket, kihasználva az idősek jóhiszeműségét. A rendőrség 
arra kéri az idősek családját, közvetlen ismerőseit, hogy hívják 
fel rokonuk figyelmét a fentiekhez hasonló történetekre, bűnel-
követési módszerekre!

Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt in-
dult nyomozás a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságon egy 22 
és egy 40 éves férfivel szemben. 

Kollégáim 2020. június 5-én 23 óra körül Ebes belterületén 
igazoltattak két hajdúhadházi lakost. A férfiak elszámoltatásuk 
során az ott tartózkodásukra vonatkozóan nem tudtak elfogad-
ható magyarázatot adni, valamint több olyan eszközt is találtak 
náluk a rendőrök, amelyek bűncselekmény elkövetésére utalhat-
tak, ezért őket előállították a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitány-
ságra. A nyomozók elszámoltatták a két személyt, akik a kihall-
gatásuk során több bűncselekmény elkövetését is beismerték. 

Ezzel kapcsolatban további sértettek jelentkezését várjuk, akik 
kerékpárjait Ebesen, a Fő utcában lévő autóbuszmegálló mellet-
ti kerékpártárolóból lopták el. Jelentkezni a 09050/91/2020. bű-
nügyi számra való hivatkozással – munkaidőben – személyesen a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságon, telefonon az 52/558-510-
es számokon, valamint a helyi körzeti megbízottaknál is lehet.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben jogsértő eseményt észlelnek, értesítsék a rendőr-
séget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbízott-
jait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentése-
ket 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 r. tőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Szabó Zsolt r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510
vagy Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékeny-
ségirányítási Központ 112 segélyhívó vonalon 

Ebesi Polgárőr Egyesület  06 30/621-6976
Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak a Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak 

fogadóórát hétfőnként 16 és 17 óra között.
Karácsony Béla 

r. százados

Tisztelt Lakosok!
Ebes biztonságos település, melynek megteremtéséért és fenntar-
tásáért a település önkormányzata és annak intézményei, a pol-
gárőr egyesület és a rendőrkapitányság nagyon sokat tett és tesz 
nap, mint nap. 

Az elmúlt időszakban történt kisebb vagyon elleni jogsértések 
rámutattak arra, hogy a település lakosai nélkül jó közbiztonsá-
got teremteni nem lehet. Az ide érkező utazó bűnelkövetők több 
esetben a nyitott kiskapun az udvarokra bemenve, a szintén nyi-
tott garázsokból tulajdonítottak el kerékpárokat és szerszámokat, 
és részükről alapvetően ez a momentum volt a helyszínek kivá-
lasztásának szempontja is.

A közbiztonság a lakosokon, mint tulajdonosokon is múlik, 
hiszen a vagyon, illetve a tulajdon felelősséggel jár, és a vagyon-
védelem elsősorban a tulajdonosok kötelessége. 

Kérjük Önöket, hogy járuljanak hozzá a közös eredményhez, a 
lakókörnyezetük és ezzel a település biztonságához azzal, hogy 
az alábbi tanácsokat megfogadva csökkentik a bűnalkalmakat és 
azokat a helyzeteket, amelyek másokat jogsértések elkövetésére 
bátorítanának:

•  a lakás utcára néző ablakait csak akkor hagyja nyitva, ha ott-
hon tartózkodik,

•  a lakás utcai kapuját/nagykapuját mindig zárja be kulcsra,
•  járművel – ha lehetősége van – álljon be lakása udvarára/

garázsába,
•  ha közterületen parkol, zárja le az ajtókat, a tetőablakot, a 

motorteret és a csomagteret, és ütközésig tekerje fel az ab-
lakokat,

•  ne hagyjon tárgyakat (táskát, pénztárcát, szatyrot, stb.) látha-
tó helyen az utastérben, 

•  a járművet járó motorral egy pillanatra se hagyja őrizetlenül,
•  kerékpárt ne hagyjon az utcán, azt mindig vigye be a zárt 

udvarra és lehetőleg egy zárt helyiségbe, 
•  a kerékpárt közterületen mindig zárja le egy tárgyhoz, egy 

pillanatra se hagyja lezáratlanul, és végül
•  a kerékpár értékéhez igazodó, jó minőségű és megbízható 

kerékpár zárat használjon.
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság
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Nevezési lap
Tiszta, virágos lakóház

2020.

Tulajdonos neve: .……………………...…………….………...

Lakóház címe: ……………………………………………..…...

Tulajdonos/nevező telefonszáma: ………...................................

 Családi ház gazdasági udvarral

 
Családi ház pihenőkerttel

 ………………………………………
 nevező aláírása

Kérjük, hogy az Önök lakóházára legjobban illő megnevezést 
ikszeljék be.
A nevezési lapokat 2020. július 10. napjáig az Ebesi 
Polgármesteri Hivatal (Ebes, Széchenyi tér 1. sz.) folyosóján 
elhelyezett dobozba kérjük bedobni.

Ebes, 2020. …………………….

Ebes Községi Önkormányzat



Mindenki

A hűség jutalma, hogy mindenki aranyérmet nyert a júniusi, 
Park-kör ebesi futóversenyünkön. Bár a járványhelyzet miatt 
elmaradtak a megyei és országos versenyek, valamint a közös 
futóedzések, de a gyerekek és felnőttek egyénileg, lelkesen és 
becsülettel elvégezték hétről hétre, a személyre szabott edzés-
terveket. Így kitartásuk elismeréseként mindannyian győztesek 
lettek. Állóképességük, gyorsaságuk és véghajrájuk igazán em-
lékezetes marad a versenyre kilátogatóknak, hozzátartozóknak 
és szurkolóknak. A 32 atléta közül 3 éves volt a legfiatalabb 
és 66 éves volt a legtapasztaltabb sportoló. Jelenleg 20-30 fő 
jár rendszeresen futóedzésekre, és továbbra is szeretettel várom 
a gyerekeket 2 éves kortól ingyenes futóedzéseinkre, minden 
hétfőn, szerdán és pénteken ½ 6-tól, a salakos futópályánál.

Sós Barnabás atlétika szakosztályvezető 
Ebesi Sportbarátok Egyesület 

Tisztelt Látogatóink!

A kormány 2020. június 18. nappal hatályon kívül he-
lyezte a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 
(III. 11.) Korm. rendeletet.

A szigorú korlátozások feloldásra kerültek, ennek 
értelmében intézményeink látogathatóak. Községi 

Könyvtár, Széchényi Ferenc Tájmúzeum és a 
Művelődési ház ideiglenes nyitva tartása:

H–P: 8.00–12.00, 12.30–16.00

Elérhetőségeink:
Községi Könyvtár 52/565-093,  

ebeskonyvtar@gmail.com
Múzeum: 52/366-136, ebesmuzeum@gmail.com

Művelődési ház: 52/366-136, ebesmuvhaz@gmail.com

Belépéskor kézfertőtlenítés és szájmaszk használata 
kötelező!

Kedves Olvasók!
2020. június 16-tól ismét látogatható a Községi Könyvtár.
Mindannyiunk egészsége érdekében kérjük a következő 

feltételek betartását:
•  Érkezéskor kérjük a bejárat mellé kihelyezett csengő haszná-

latát!
•  A könyvtár csak maszkban látogatható.
•  A kihelyezett kézfertőtlenítő használata belépéskor kötelező.
•  A könyvtárban egy időben maximum 3 olvasó tartózkodhat. 
•  Kérjük, a könyvtárat lehetőség szerint egyedül látogassa.
•  A bent tartózkodó látogatók tartsanak egymástól 1.5 méter tá-

volságot.
•  A dokumentumok helyben használata és a számítógéphaszná-

lat továbbra sem megengedett.
•  A nyomtatási távszolgáltatást továbbra is igénybe lehet venni, 

kérjük, igyekezzenek nyomtatási kéréseiket továbbra is in-
kább ebben a formában intézni. A nyomtatandó anyagokat az 
ebeskonyvtar@gmail.com e-mail címre küldjék el. Az e-mail-
ben tüntessék fel a következő adatokat:

 –  dokumentum mérete (A4 vagy A3) 
 –  színes legyen vagy fekete-fehér
 –  a papír mindkét oldalára nyomtassunk-e, vagy min-

den oldal külön lapon legyen
 –  elérhetőség (név, telefonszám, e-mail cím)
•  A visszahozott könyveket 72 órára karanténba helyezzük, csak 

ezután nyílik lehetőség az újbóli kikölcsönzésükre.
Nyitvatartásunk 2020. június 16 – július 31. között:

hétfő – péntek: 8.00-12.00, 12.30-16.00
További információ az 52/565-093-as telefonszámon, vagy az 

ebeskonyvtar@gmail.com e-mail címen.

33
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                                             Kedves Ügyfelek!  
 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Rákóczi utcai Piac 
épületében található Allianz iroda 2020. 08.01-

napjától bezár! 
Helyette minden héten pénteken várom Önöket a 

Polgármesteri Hivatal  épületében 8.00-10.00 óráig. 
Az elérhetőségem változatlan: 

Csirmaz Erzsébet 06/30/2581580 

 

 

Bármilyen biztosítással kapcsolatos kérdésük van, 
forduljanak hozzám bizalommal.

SSzzaabbóónnéé  SSzzoobboosszzllaaii  DDiiáánnaa
üzzlleettkkööttőő

TTeell..::  0066--3300//887755--00770022
E-mail: diana.szabone.szoboszlai@allianztanacsado.hu

Kedves Meglévő 
és Leendő Ügyfeleim!

Lakossági hirdetés
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány ké-
szítése. Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel, földmérés, 
telekmegosztás. Adorjánné Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 
06-70-334-5407.

Német nyelvi képzés Ebesen

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00043 azonosító számú "Humán szolgáltatások fejlesztése 
Balmazújvárosban és térségében" című projekt keretében foglalkoztathatóságot elősegítő 
képzést indít az ebesi önkormányzat az alábbi témakörökben: 

Német nyelv  
alapfokú intenzív képzés 
Képzési óraszám: 60 óra (10 fő)
Módja: digitális oktatás

FONTOS információk!
~ A képzés INGYENES
~ Jelentkezés esetén a képzésen való részvétel KÖTELEZŐ
~ Feltétel a digitális oktatás megvalósításához szükséges eszközök rendelkezésre állása

(számítógép (mikrofon, webkamera)/laptop/okostelefon és internet) 
~ A képzés a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá esik, ezért

jelentkezés csak 16 év felett
~ Felvétel jelentkezési sorrendben (összesen 10 fő)
~ Várható kezdés időpontja: 2020. július eleje
~ Időtartama: heti 1 alkalom, 8 héten keresztül

Ha érdekel a képzés, küldd el e-mailben nevedet, lakcímedet, életkorodat, elérhetőségeidet az 
alábbi címre palyazat.ebes@t-online.hu.

Jelentkezés és bővebb információ: 
Ebesi Polgármesteri Hivatal épületében

4211 Ebes, Széchenyi tér 1. pénzügyi iroda 

Telefon: +36 52 565 048, 113. mellék 
e-mail: palyazat.ebes@t-online.hu

EFOP-1.5.3-16-2017-00043 
„Humán szolgáltatások fejlesztése 
Balmazújvárosban és térségében” 

Dr. Négyesi Anna 
természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta 

  

Szolgáltatásaim: 
• állapotfelmérés kezeléssel és terápiás terv készítéssel 
• talpreflexológiai kezelés 
• gyógyító köpölyözés 
• test- és fülgyertya 
• kinesio-tape ragasztás 

Előzetes bejelentkezés: +36-20/946-7-946 
 Dr. Négyesi Anna 

www.drnegyesianna.wixsite.com/termeszetgyogyaszat 

 

KEDVEZMÉNYES ÁRÚ TALPREFLEXOLÓGIAI 
BÉRLETEKKEL VÁROM ISMÉT MINDEN 

GYÓGYULNI ÉS EGÉSZSÉGÉT MEGŐRIZNI 
VÁGYÓ VENDÉGEMET! 

Anyakönyvi hírek
2019 decemberét követően ismét jelentkezünk az anya-
könyvi hírekkel, amelyben Ebes lakosságának változá-
sát mutatjuk be az azóta eltelt fél év alatt. 2019. decem-
ber 16-tól 2020. június 26-ig 12 fővel gyarapodott az 
ebesi születésű lakosok száma. Isten éltesse őket!

Ebben az időszakban 25 esküvőt kötöttek Ebesen. Sok 
boldogságot kívánunk!
Az elmúlt fél évben elhunyt 14 lakos. Nyugodjanak bé-
kében!

Seres László

Nevezési felhívás 
a „Tiszta, virágos lakóház 2020.” programra

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
Ebes Községi Önkormányzat

ez évben is meghirdeti a
„Tiszta, virágos lakóház” programot.

A bizottság előre meghatározott pontrendszer alapján fogja 
értékelni a legszebb lakóházakat és kerteket.
Az értékelés és díjazás két kategóriában történik:

1. Családi ház gazdasági udvarral,
2. Családi ház pihenőkerttel

Mindkét kategóriában az
I. helyezett: 40.000.-Ft, 
II. helyezett: 30.000.-Ft, 
III. helyezett 20.000.-Ft-os vásárlási utalványban részesül. 

Valamennyi pályázó, résztvevő emléktáblát kap, aki eléri az 
egységes pontozási rendszerben a maximálisan adható pontok 
70%-át. 
A díjak és emléktáblák átadására az augusztus 20-i községi 
ünnepségen kerül sor.

A nevezési lapokat 2020. július 10. napjáig a Polgármesteri 
Hivatal folyosóján elhelyezett „Tiszta, virágos lakóház 2020.”
dobozba kérjük bedobni.

Minden résztvevőnek sok sikert kívánunk!

Szabóné Karsai Mária
polgármester
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8. b osztály: Árva Dominik, Csiszár Gergő József, Eszenyi István, Fodor Levente, Gajdos Tamás, Gincsai Fruzsina, Horváth Márk, Jeges János, Karsai Erika,  
Kis Szabina, Kovács Alexa, Kovács Sándor, Nagy Márton, Olejár-Hovanyecz Vilmos, Pintyák Róbert, Szűcs Réka Zsuzsanna, Tóth Fanni Napsugár,  

Török Levente – Osztályfőnök: Katona Erika

8. a osztály: Al Aghbari Amr, Balogh Dorottya, Bárczi Elonita, Bodnár Lilla, Dóró Dorka, Erdei József Rómeó, Erdős Richárd József, Gadóczy György,  
Galgóczi Zsuzsanna, Kiss Levente, Nagy István, Offra Attila, Pálóczi Imre, Pető Boglárka, Sófalvi Dóra, Szatmári Alexandra Erzsébet, Szentmiklósi Dorka,  

Tóth Lilian Boróka, Vas Mór Rómeó, Zelenák Máté Balázs – Osztályfőnök: Tálas Enikő
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Kitűnők Jelesek Művészeti Iskola Egyéb

1.a

Darai Ábel, Diószegi Hanna, Juhász Magor, Kaló 
Patrik, Kovács Levente, Nagy Rudolf Boldizsár, 
Nagy Viktória, Sajtos Zétény, Szilágyi Virág, 
Szokolai Dóra, Tamássy-Hamza Zorka, Tanka Lili, 
Tóth Gergő, Vatai Jázmin, Vétek Szilárd, Vigh-
Pákozdi Zalán 

Makai Dénes, Tolnai Kitti

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját:  Kiss Ágnes, Füle Petra, Nagy Mónika, Tamássy György, Nagy Rudolf

1.b

Arnóth Gréta, Kiss Flóra, Kovács Áron Péter, Nagy 
Dávid Gyula, Nagy Gréta, Nagy Rebeka Minna, 
Pázmány Dávid, Pócsi Dominic, Sinka Richárd, 
Teleki Bence, Varga Alex, Varga Gergő 

Fábián Róbert, Györfi-Szabó Csenge, 
Mezei Dominik, Mórucz Máté, Zsiros 
Lóránt 

Sinka Richárd – dráma

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját:  Kemecsei Zsanett, Nagyné Kircsi Anita, Nagy Zsolt, Megyaszai Judit, Nagy Gábor, Sinka László, 
Nagy Veronika 

2.a

Kádár Kinga, Kiss Zsombor, Mészáros Márta, 
Szűcs Nelli 

Bernáth Bianka, Bocz Ádám, Hosszu 
Zsófia, Szabó Péter, Szuvák Bence, Tarcsi 
Réka, Veres Bence 

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját:  Illyésné Pócsi Gyöngyi, Kissné Kovács Nóra, Bana Aranka, Mészáros Márta, Hajdú Krisztina, Boczné 
Kukucska Andrea, Kádárné Mészáros Beáta, Szuvák-Kun Mariann, Szűcs-Obsitos Tünde 

2.b

Balla Bence, Kontár Zsófia, Kovács Franciska, 
Lugosi Luca Róza, Nyüvedi Nándor, Sopronyi 
Dávid, Szabó Kamilla Szabó Marcell László, 
Szendrei Laura, Vágner Barna 

Bagi Barbara, Erdei Dávid, Ravasz Hédi Nyüvedi Nándor – 
furulya

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját:  Frózsi Bernadett, Teremi Mónika, Dudás Rita, Bisi Anita, Kiss Regina, Lévai Annamária, Tukacs 
Nikolett, Lévai Edit

3.a

Kálmán Lilla, Kerékgyártó Bence, Kiss Karolina 
Ágnes, Mohácsi Dávid, Nagy Dávid, Orosz Emma, 
Papp Nimród, Szulyák Máté, Ulicska László 

Mezei Rebeka, Pálffy Bence Gyula, 
Pázmány Máté, Simon András, Vogel 
Patrick, Zétényi Eszter 

Vogel Patrick – 
képzőművészet 

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Lengyel Brigitta, Csapó Éva

3.b

Czirják Ádám, Czövek Hanna Mira, Diószegi 
Ádám, Egri Csenge, Hámori Gergő, Herman 
Tamás, Laczkó Zsófia, Nagy Kincső, Szántó 
Szabolcs, Tőzsér Blanka 

Fazekas Gergő, Gál András, Kontár 
Győző, Makai Csanád, Offra Bálint, Pál 
Dominika, Szabó Bence Antal, Szücs 
Dániel

Czirják Ádám – 
zongora

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Gál Éva, Herman György, Szántóné Kurucz Julianna, Tőzsérné Katona Zsuzsanna  

4.a

Hosszu Anna, Kerékgyártó Fanni, Kima Regina, 
Kulcsár Bence, Szentmiklósi Kristóf, Tarcza Nikolett, 
Vágner Hanna, Zsiros Blanka, Mundrák Zsombor 

Dien Sándor, Kocsis Emese, Magyar Maja 
Martina, Pálóczi Katalin, Szilágyi Szonja, 
Vogel Christian 

Zsiros Blanka – klarinét

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Hosszuné Kelemen Anita, Kulcsárné Toroczkai Gabriella Dóra, Nagy Veronika, Tarcza Kitti 

4.b
Holló Panna Judit, Máté Kende, Papp Villő, Szabó 
István, Szepesi Dóra, Vétek Kornélia 

Kádár Jenő, Kiss Lilla Antónia, Kiss 
Zsófia, Medgyessy Júlia, Pető László 

Szepesi Dóra – zongora, 
Kiss Lilla Antónia – 
dráma, Medgyessy Júlia 
– képzőművészet

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját:  Arany Zita, Dr. Kiss Brigitta, Pusztai Tamás, Deák Csilla, Harsányi Gabriella 

5.a
Balczó Boglárka, Krivács Zsófia, Szolnoki Szintia, 
Villás Viktória 

Árva Dominika Csiha Bálint Herczeg 
Tímea Szondi Boglárka 

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Krivácsné Dóró Zsuzsa,  Seres Erika, Villásné Reiner Tímea 

5.b Kiss Dániel,  Szűcs Rebeka,  Tóth Amina Zulejka Balogh Zsombor, Fodor Szabolcs Lázár,  
Szabó Zsigmond Attila

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Fodor Barbara Melinda,  Szabó Rita,  Megyaszai Judit

6.a Érckövi Nikoletta Dávid Tamás, Papp Luca, Piskó Péter, 
Szöllősi Luca 

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Seres Erika, Molnárné Kovács Judit, Bakonszeginé Pipó Ilona, Dávid Tamás, Ércköviné Gali Krisztina 

6.b
Gergely Kristóf Gábor, Pálóczi Borbála, Tarcza 
Vivien Galgóczi Mihály, Pálffy Boglárka 

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Kovács Szilvia

7.a Erdős Fanni, Orosz Fanni, Papp Kende 
Horváth Réka, Kálmán Vivien, Pető 
Zsófia, Sarkadi Balázs, Szilágyi Hanna, 
Varga Olimpia 

Tóth Gergő – ütő

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Petőné Kiss Judit

7.b
Kanyó Gréta Anna, Kovács Anna, Nagy Klaudia 
Kitti 

Forgó Viktória, Makai Botond, Pinczés 
Jázmin, Tóth Kristóf Máté 

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Nagyné Kovács Mária

8.a

Nyolc éven át kitűnők (nevelőtestületi dicséret) 
– Balogh Dorottya, Galgóczi Zsuzsanna, Pálóczi 
Imre, Pető Boglárka, Szentmiklósi Dorka 

–

Gadóczy György – példa-
mutató magatartás, és kiváló 
szorgalom Balogh Dorottya, 
Galgóczi Zsuzsanna, Pálóczi 
Imre – Ebes Ifjú Tálentuma

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Balogh-Barna Boglárka, Erdeiné Árva Adrienn, Mészáros Istvánné, Nagyné Simon Krisztina, Offráné 
Lente Mária, Petőné Kiss Judit, Biritz Gabriella 

8.b - Kovács Alexa Kis Szabina – 
képzőművészet

Fodor Levente, Nagy Márton 
– DÖK, Polgárőrség Csiszár 
Gergő, Tóth Fanni Napsugár 
– DÖK

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Pintyák Ildikó, Olejár-Hovanyeczné Czuczi Mónika, Tóth Tiborné
Szűcs Norbert intézményvezető

A 2019/2020-as tanévben az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
és Művészeti Iskola ballagásán és bizonyítványosztásán jutalomban részesültek
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Kiss Gyula 
 

 

 

 
 

Oly drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja semmi, lelkünk 
sebeit nem gyógyítja semmi.  
De Ő nekünk soha nem lesz halott, mert a jók örökké élnek, 
mint a csillagok.                Fájdalommal emlékezünk: Családod 
 

Egész életeden át dolgozva éltél, Most 18 év 
bánatot ránk hagyva csendesen elmentél. 
Örök álom zárta le drága szemed, Megpihenni 
tért két dolgos kezed. 
Állunk a sírodnál némán csak zokogva, Apa, 
csak rossz álom gyere hozzánk vissza! 
Nem dobog már szíved, mely jóság tükre volt, 
ajkad nem szól többé, bezárt, néma, holt.  
 

 

  PPAAPPPP  FFEERREENNCCNNÉÉ  
sszzüüll::  VVeezzeennddii  MMaarrggiitt  

ebesi lakosnak nagyon 
boldog névnapot és egyben 
boldog születésnapot kíván: 
 

 szerető férje, gyermekei, 
unokái és dédunokája.  

Iskolai színes hírek
Kiemelkedő 

teljesítmény az 
2019. évi Országos 

Természettudomány 
mérésen

Az elmúlt évek sikeres 
kompetencia, célnyelvi és 
idegen nyelvi mérés eredmé-
nyei után tanulóink kiemel-
kedő teljesítményt értek el az 
2019. évi Országos Termé-
szettudomány mérésen is.

A mérést az Oktatási Hi-
vatal 2019. tavaszán „A köz-
nevelés keretrendszeréhez 
kapcsolódó mérési-értéke-
lési és digitális fejlesztések, 
innovatív oktatásszervezési 
eljárások kialakítása, meg-
újulása” – EFOP-3.2.15-VE-
KOP-17—2017-0001 azonosí-
tójú kiemelt projekt keretében 
végezte el azzal a szándékkal, 
hogy felmérje  a tanulók ter-
mészettudományos tudását 
reprezentatív vizsgálat során a 
6., 8. és 10. évfolyamos diákok 
körében.

A mérés eredménye alapján 
büszkén elmondhatjuk, hogy 
tanulóink átlagos teljesítmé-
nye és eredménye jobb, mint 
a megyeszékhelyeken és Bu-
dapesten működő általános 
iskolák eredménye, továbbá 
kimutatható, hogy tanulóink 
családi háttérindexe alapján 
jobban teljesítettek, mint aho-
gyan tőlük elvárható lenne, 
így a nevelőtestületünk tu-
dáshoz hozzáadott értéke is 
számszerűen kimutatható!

Gratulálunk a gyerekeknek 
és a pedagógusoknak a kiváló 
eredményhez!

Idén is lettek 
„aranyosaink” 

Az elmúlt évek hagyomá-
nyainak megfelelően, idén is 
kiosztottuk az Arany-díjakat. 
A pedagógusok szavazatai 
alapján iskolánk elismerésé-
ben Tálas Enikő tanárnő, ill. 
Pető Boglárka 8. a osztályos 

tanuló  részesült. Gratulálunk 
nekik!

Tankerületi 
elismerések

Kimagasló munkájáért a 
Berettyóújfalui Tankerületi 
Központ elismerő oklevelét 
vehette át Subáné Kiss Gyön-
gyi tanárnő, ill. Szentmiklósi 
Dorka 8. a osztályos tanuló. 
Gratulálunk nekik az elisme-
réshez!

Play and Win! 
Iskolánk alsós angolosai 

az idei tanévben is indultak 
a HEBE Kft. által szervezett 
Play and Win! országos an-
gol nyelvi levelezős verse-
nyen. A tanév során a 4 for-
dulós versenyen különböző 
témakörökben oldottak meg a 
gyerekek nyelvi feladatokat, 
illetve a csoportos versenyen 
projektfeladatokat is készítet-
tek minden fordulóban. Kids 
csoportos kategóriában I. he-
lyezést ért el: Pálóczi Katalin 
és Vágner Hanna 4. a osztá-
lyos tanulók. Ugyanebben a 
kategóriában IV. lett Tarcza 
Nikolett és Zsiros Blanka (4. 
a). Starter csoportos kategóri-
ában III. helyezést ért el Papp 
Nimród és Simon András (3. 
a). Felkészítő tanáruk: Kathi-
né Sárkány Noémi.

Köszönet
A tantestület nevében ez-

úton fejezzük ki a köszö-
netünket a gyerekeknek, a 
Szülői Munkaközösségnek, 
az Önkormányzatnak és a 
Tankerületnek, hogy ebben a 
nehéz időszakban is széppé 
tették számunkra a Pedagó-
gus Napot.

További híreink iskolánk 
honlapján (ebesarany.hu) 
megtekinthetők.

Összeállította:
Szűcs Norbert  

intézményvezető 
Kása Sándor  

intézményvezető-helyettes

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea 
Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

 Felelős szerkesztő: Seres László E-mail: ebesihirlap@gmail.com 
Szerkesztőség: Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.  

4211 Ebes, Ady Endre utca 6-8. Tel.: 52/366-136.  
Mobil: 0620/251-6987. E-mail: ebeskultkft@gmail.com  

Médiapartnerünk: www.ebestv.hu 
Tipográfia: Abari Gusztáv 

Nyomda: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen. E-mail: info@centerprint.hu
Az Ebesi Hírlap júliusi számának lapzárta 

időpontja 2020. július 23., csütörtök.

Felhívás!
Tájékoztatjuk a kutyatartó lakosságot, hogy 2020-ban 
is megszervezésre kerül a veszettség elleni kötelező

Eboltás
az alábbiak szerint: 

Az eboltás helye és időpontja:
Ebesi Községgondnokság Kft. Rákóczi u. 12. szám alatti 

udvara
2020. július 4. szombat, 9:00 - 11:00 óra között

2020. július 5. vasárnap, 15:00 – 17:00 óra között

Az oltást végzi: Dr. Meleghegyi Balázs állatorvos (telefon: 06-
30-240-9246)
Az oltás díja: 4500.- Ft/eb. Chipezés díja: 4500.- Ft/eb.
Tájékoztatom az ebtartókat, hogy az évenkénti veszettség 
elleni oltás kötelező! Beoltani csak a négy hónapnál idősebb, 
transzponderrel (chippel) ellátott ebeket lehet. Négy 
hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve 
tartható!
A járványügyi készültségre figyelemmel kérem a tisztelt 
ebtulajdonosokat, hogy az összevezetéses oltás során 
a távolságtartásra és a higiéniai előírásokra legyenek 
tekintettel. 

Dr. Morvai Gábor jegyző
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Ebesi Hírlap
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