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Két alkalommal ülésezett  
a Képviselő-testület januárban

Tisztelt Ebesi Lakosok!
A Központi Statisztikai Hi-

vatal (KSH) Ebes településen 
önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvé-
teleket („1539 Munkaerő-fel-
mérés és kiegészítő felvéte-
lei”) hajt végre. Az összeírási 
munkát a KSH megbízásából 
a Statek Kft. fényképes iga-
zolvánnyal ellátott kérdezői 
végzik. A válaszadásra kije-
lölt háztartások kiválasztá-
sa véletlenszerűen történik. 
Az adatfelvételből származó 

eredmények nélkülözhetet-
lenek a társadalom jellemző-
inek feltérképezésében. Az 
adatokat a KSH a vonatkozó 
jogszabályoknak megfele-
lően, bizalmasan kezeli, az 
eredmények közlésére név és 
egyedi adatok nélkül, összesí-
tett statisztikai táblák formá-
jában kerül sor. A lakosság ré-
szére munkanapokon hétfőtől 
csütörtökig 8:00 és 16:00 óra 
között, pénteken 8:00-14:00 

óra között a +36 80 200-766-
os számon, illetve az info@
ksh.hu e-mail címen, vala-
mint a www.ksh.hu oldalon 
érhető el további felvilágosí-
tás. 

Kérjük a Tisztelt Lako-
sokat, hogy a KSH (Statek 
Kft.) kérdezőinek munkáját 
lehetőség szerint segíteni szí-
veskedjenek, és feltétlenül 
győződjenek meg arról, hogy 
a kérdező rendelkezik fény-
képes igazolvánnyal!

Dr. Morvai Gábor jegyző

Munkaterv szerinti testületi 
ülésre január 23-án került sor. 
A képviselők megtárgyalták 
az Alapszolgáltatási Központ 
éves szakmai programját, 
döntöttek a térítési díjakra 
vonatkozó egyes rendelkezé-
sek módosításáról, továbbá a 
gyepmesteri szolgáltatásokkal 
kapcsolatos szerződéskötés-
ről. A szociális szolgáltatások 
területén több módosításról is 
döntés született: megemelésre 
került a rendkívüli azonnali 
települési támogatás, a teme-
tési hozzájárulás, a lakásfenn-
tartási támogatás és a beisko-
lázási támogatás összege is. 
„Katasztrófasegély” elneve-
zéssel bevezetésre került egy 
új, rendkívüli települési támo-
gatási forma, amelynek célja, 
hogy az Önkormányzat gyors 
és hathatós segítséget nyújtson 
azoknak az ebesi lakosoknak, 
akinek otthonában természeti 
katasztrófa, vagy rendkívüli 
esemény miatt súlyos kár ke-
letkezett. Döntöttek továbbá a 
képviselők a „Szolgáltató Ön-
kormányzat” díjra, valamint 
tanyafejlesztésre vonatkozó 
pályázat benyújtásáról. Zárt 

ülés keretében az első lakás-
hoz jutók települési támogatá-
sa iránti kérelem került elbírá-
lásra, majd az önkormányzati 
elismerő címek és kitünteté-
sek adományozásáról szóló 

előterjesztésekről határoztak 
a képviselők, titkos szavazás-
sal. A kitüntetések átadására a 
március 15-i ünnepség kereté-
ben kerül sor. 

A január 30-án megtartott 
rendkívüli testületi ülés ösz-
szehívását a MOL Nyrt. in-
gatlanértékesítési szándéka 
tette szükségessé. Az állami 
cég ebesi érdekeltségeinek 
versenytárgyalás keretében, 
egységes ingatlanportfólió-

ként történő eladása várható-
an rövid időn belül megtörté-
nik. A szóban forgó ingatla-
nok közt több, a település és 
az ipari park szempontjából 
létfontosságú út jellegű ingat-

lan található, amelyek Önkor-
mányzat általi megvásárlása a 
Képviselő-testület véleménye 
szerint a község kiemelt ér-
deke. A tulajdonos az Önkor-
mányzat kérésére az érintett 
ingatlanokat kiemelte az ér-
tékesítésre szánt csomagból, 
lehetővé téve azok megvá-
sárlását. A Testület egyhangú 
szavazással a megvásárlás 
mellett döntött.   

Dr. Morvai Gábor jegyző

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XVIII. évf. 2. szám • 2019. február

Tájékoztatás
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1. péntek Dr. Socol Ilona

2. szombat Dr. Socol Ilona

3. vasárnap Dr. Csontos Gyula

4. hétfő Dr. Socol Ilona

5. kedd Dr. Socol Ilona

6. szerda Dr. Csontos Gyula

7. csütörtök Dr. Csontos Gyula

8. péntek Dr. Socol Ilona

9. szombat Dr. Socol Ilona

10. vasárnap Dr. Csontos Gyula

11. hétfő Dr. Socol Ilona

12. kedd DR. Socol Ilona

13. szerda Dr. Csontos Gyula

14. csütörtök Dr. Socol Ilona

15. péntek Dr. Socol Ilona

16. szombat Dr. Békési Zoltán

17. vasárnap Dr. Békési Zoltán

18. hétfő Dr. Szerze Róbert

19. kedd Dr. Békési Zoltán

20. szerda Dr. Csontos Gyula

21. csütörtök Dr. Békési Zoltán

22. péntek Dr. Békési Zoltán

23. szombat Dr. Békési Zoltán

24. vasárnap Dr. Csontos Gyula

25. hétfő Dr. Békési Zoltán

26. kedd Dr. Békési Zoltán

27. szerda Dr. Csontos Gyula

28. csütörtök Dr. Békési Zoltán

29. péntek Dr. Békési Zoltán

30. szombat Dr. Békési Zoltán

31. vasárnap Dr. Socol Ilona

Telefon: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2019. március 

Hirdetmény
Ebes Községi Önkormányzat a tulajdonában álló, 245/297. 
hrsz.-ú építési telek (Gázláng u. – Szoboszlói u. keresztező-
désében) megosztását követően kialakuló 652 m2-es részét 
értékesítésre meghirdeti. A telek irányára 5000.- Ft + ÁFA/
m2. A megvásárlásra irányuló írásbeli szándéknyilatkozatot a 
Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani, legkésőbb 2019. 
március 20-ig. 

Ebes Községi Önkormányzat

Felhívás koszorúzásra
Ebes Községi Önkormányzat felhívja az intézmények, 

civil szervezetek, pártszervezetek, gazdasági 
szervezetek, vállalkozók és a lakosság figyelmét, hogy a

2019. március 15-i
községi ünnepségen lehetőséget biztosít koszorúik 

elhelyezésére.
Kérjük, hogy az ünnepség tervezése érdekében 

koszorúzási szándékaikat a Polgármesteri Hivatalnál 
jelentsék be személyesen vagy telefonon az 565-048/111 

számon 2019. március 8-ig.
Ebes Községi Önkormányzat

Zöldhulladék gyűjtésére szolgáló 
hulladékgyűjtő pont 

nyitva tartása 
2019. március 1-jétől:

szerda:    14.00 – 17.00
szombat: 09.00 – 14.00

Üzlethelyiség kiadó
 Ebes, Rákóczi u. 12. száma alatti irodaházban  
12,64 m2 alapterületű fűthető helyiség kiadó.

Érdeklődni:
Ebesi Községgondnokság Kft. Ebes,

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

Virágvásár!
Az Ebesi Községgondnokság Kft. 2019. március 5-től 
március 14-ig százszorszép, primula, árvácska, török 

szegfű vásárt tart Ebes, Rákóczi u. 13. szám alatti fólia 
sátorban (Alapszolgáltatási központ mögött).

Kedves vásárlóinkat hétfőtől péntekig 8:00-12:00-ig 
várjuk, a vásár a készlet erejéig tart.

Érdeklődni:
Ebesi Községgondnokság Kft. Ebes, Széchenyi tér 1.

06-52/366-992, 06-30/985-4997

Felhívás!
Ebes, Rákóczi u. 6. szám alatti piaccsarnokban 12,96 m2 
alapterületű üzlethelyiség 3,9 m2 alapterületű szociális helyi-
séggel 2019. március 1-jétől kiadó! Érdeklődni ügyfélfoga-
dási időben a Polgármesteri Hivatalban, vagy a 30/374-2700 
telefonszámon lehet.

Ebes Községi Önkormányzat

Tisztelt Ebesi Lakosok!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Alapszolgál-

tatási Központ 2019. február 1-jétől a Rákóczi u. 7-9. szám 
alatt várja meglévő és leendő ellátottait. 

Az épület virágosítása érdekében szívesen fogadjuk azokat 
a nagy növésű virágokat, amelyeket már lakásukban elhe-
lyezni nem tudnak.

Köszönettel,
Erdei Andrásné  intézményvezető

Az Ebesi Hírlap márciusi számának lapzárta 
időpontja 2019. március 21, csütörtök.

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: Ebesi Művelődési Ház 

4211 Ebes, Kossuth u. 32. 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
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Az elmúlt években a „Te-
gyünk együtt gyermekeink 
egészségéért program kere-
tében” sószobát alakítottunk 
ki, védőnői szolgálatnak vá-
sároltunk felszereléseket, az 
iskola és óvoda kapott sport-

eszközöket, az óvoda részére 
társasjátékokat vásároltunk, 
a községi könyvtár nyári tá-
borát támogattuk, 2018-ban 
1 100 000 Ft-tal támogattuk az 
óvoda bútor beszerzését.

Az ezévi bál bevételéből a 
bentlakásos idősek otthona 
berendezéseinek beszerzését 
támogatjuk.

A bálon a meghívott ven-
dégekkel együtt közel 120-an 
vettek részt. A bál évről évre 
ismertebb és elismertebb a te-

lepülésen. Ebben az esztendő-
ben másfél héttel a rendezvény 
időpontja előtt le kellett zárni a 
jelentkezést telt ház miatt.

A bál sikeréhez több ebesi 
vállalkozó, magánszemélyek, 
ügyes kezű háziasszonyok sü-

teményeikkel, és azon szerve-
zetek, cégek is hozzájárultak 
felajánlásaikkal, akik az Ön-
kormányzattal kapcsolatban 
vannak. Támogatóink, akik 
célunk eléréséhez hozzásegí-
tettek:

Csízi Sándor, Ebesi Pulyka-
hizlaló Kft., Mezei-Vill Kft., 
Balatonszárszó, KETER Hun-
gary Kft., Magyar János, Ma-
gyar Posta, Csekeremed Kft. 
dolgozói, dr. Cseke Re náta, 
Pálffyné Harsányi Mária, Ami-

rah Hastánc és Mozgás Stúdió, 
Bodó Sándor, Szoboszló Coop 
Kft., Hajdu Méhészet, Lengyel 
Erzsébet, Lengyel Lajosné, 
Tiszántúli Takarék Takarék-
szövetkezet, Arany Oroszlán 
Étterem, Tóvizi Jenőné, Kere-
kes Kft., Délibáb Hotel – Mi-
rage Étterem, Hungarospa Zrt., 
Sóvágó János vállalkozó, Nyír-
ber Kft., Apagyi József, Pöntyi 
Szolárium, Ebesi Százas, Mé-

zesfalás, Hajnalka Fagylaltozó 
– Vajda Anita, Kurucz István-
né, Hajdú szo bosz lói Város-
gazdálkodási Zrt., Euro-Mádi 
Kft., Dr. Budai Ügyvédi Iroda, 
D-Profil Kft., Nagy Sándorné, 
Vágnerné Oláh Zita, Me gya-
szai Mónika.

Köszönet mindenkinek, aki 
hozzájárult célunk elérésé- 
hez!

Rózsahegyiné Juhász Éva

2019. január 30-án tartotta 
meg éves értékelő Közgyűlé-
sét az Ebesi Polgárőr Egye-
sület, melyen az elmúlt évben 
elvégzett feladatok eredmé-
nyességét értékelték.

Nagyon eredményes, moz-
galmas, de gondoktól sem 
mentes év van az egyesület 
mögött. A polgárőr törvényben 
meghatározott, más szervezet 
által nem végezhető alapfel-
adatok (közterületi járőr-és fi-
gyelő szolgálat, jelzőőri tevé-
kenység) mellett nagyon sok 
kiegészítő, az Egyesület te-
vékenységéhez szorosan nem 
kötődő feladatokat is vállalt, 
amelyek tovább öregbítik a ci-
vil szervezet hírnevét.

A polgárőr szervezet ön-
kéntes bűnmegelőző tevé-
kenységének is köszönhetően 
a község lakosságának szub-

jektív biztonságérzete nagyon 
jónak értékelhető, az elmúlt 
évben mindössze 25 esetben 
fordultak a hatóságokhoz a 
sérelmükre elkövetett bűn-
cselekmények miatt, amelyek 
esetében évről évre csökken 
a közterületen elkövetett va-
gyon elleni bűncselekmények 
aránya. Ez a mutató azért is 
figyelemre méltó, mert iga-
zán itt mérhető le az egyesü-
let munkájának színvonala és 
eredményessége. Az értékelt 
esztendőben előfordult, hogy 
sikerült megakadályozni egy-
egy jogellenes cselekmény 
elkövetését, de arra is volt pél-
da, hogy a lakossággal történő 
szoros együttműködés ered-
ményeként sikerült tetten érni 
bűncselekmény elkövetőjét, 
illetőleg megtalálni eltűnt sze-
mélyeket.

Az egyesület különösen 
nagy hangsúlyt fektet a pre-
vencióra, ezért áldozatvédelmi 
előadásokat szervezett a tanyá-
kon elő lakosok részére, elke-
rülve ezzel, hogy az érintettek 
az un. „trükkös csalások” ál-
dozatává váljanak.

A közösségi szolgálatban 
tevékenykedő középiskolá-
sok tevékenysége is nélkü-
lözhetetlen és hatékony, nagy 
örömünkre szolgál, hogy a 
fiatalok és szüleik a polgárőr-
séget választották a karitatív 
tevékenységük színhelyéül. 
Speciális feladat az övék, mert 
a közterületi járőr- és figye-
lőszolgálatban nem lehetnek 
a segítségünkre, de felvilágo-
sító, oktató és karitatív tevé-
kenységük elismerésre méltó 
volt.

A Közgyűlésen megjelent 

vendégek, dr. Gali Sándor r. 
ezredes, a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság vezetője, 
Boros Viktor, a HBMPSZ el-
nöke, Szabóné Karsai Mária 
polgármester, és az Egyesü-
lettel szorosan együttműködő 
intézmények és civil szerve-
zetek vezetői kiválóra értékel-
ték az Egyesület 2018. évben 
végzett tevékenységét. A tele-
pülés közbiztonságának meg-
valósításában megkerülhe-
tetlen partnernek tekintik, és 
sok sikert és kitartást kívántak 
az elkövetkezendő időszak 
feladatainak végrehajtásá-
hoz, valamint támogatásukról 
biztosították az Egyesületet, 
amely remélhetőleg anyagi 
segítségben is testet fog ölte-
ni.

Balogh László
egyesületi elnök

Ebes Község Bálja nyolcadik alkalommal került 
megrendezésre 2019. január 13-án

Évet értékeltek az ebesi polgárőrök
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Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy intézményünk új 
telephelyén, a Rákóczi utca 7–9. szám alatt várja meglévő és 
leendő ellátottjait, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
nappali ellátás (idősek klubja) és tanyagondnoki szolgálat 
alapszolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan.

Elérhetőségeink: 
Telefon: 52/565-071 és 52/201-689
 Mobil: 06-30/184-9096
E-mail: postmaster@ebes-gondozasi-kozpont.t-online.hu
(Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az Ebesi Hírlap előző 

számában a vezetékes számunk tévesen került megjelenésre. 
Elnézésüket kérjük az esetleges kellemetlenségért.)

2019. február 1-jén klubtagjaink örömmel vették szemügyre a 
szép épületet, ahol már jól látni a bentlakásos intézmény építési 
munkálatait is.

Erdei Andrásné intézményvezető

Az Alapszolgáltatási Központ megkezdte működését
a  Rákóczi utca 7–9. szám alatt

Kultúrházak éjjel-nappal

2019. február 16-án hatodik alkalommal rendezett farsangi mu-
latságot az Ebesi Hagyományőrző Egyesület. Azt gondoljuk, 
hogy sikerült elűzni a tél szomorú hangulatát a jól sikerült báli 
mulatsággal. Köszönjük a fellépőknek, hogy színvonalas műso-
rukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Tóvizi Jenőné, elnök 

Farsangi batyus bál

Művelődési Házunk idén is csatlakozott a Kultúrházak 
éjjel-nappal programsorozathoz. Február 15-én Baranyi Ákos 
„Hullámok világa” című kiállításának megnyitójára került sor. 

A közel húsz éve Ebesen élő amatőr képzőművész debütáló 
kiállításán tizenegy grafikája látható. A tárlatot szép számú 
érdeklődő jelenlétében dr. Seres Zoltán nyitotta meg. A kiállítás 
március 8-ig tekinthető meg a Művelődési Ház kistermében.

Burai Árpád művelődésszervező asszisztens
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A rendőrök rövid időn belül elfogták azt a férfit, aki egy ebesi 
családi házba tört be.

A nyomozás adatai szerint M. Sándor vonattal akart Buda-
pestre utazni, amikor egy kalauz leszállította Ebesen, mivel nem 
volt menetjegye. A férfi ekkor úgy gondolta, hogy miután meg-
vette jegyét, nem száll vissza a vonatra, hanem lakásokba tör 
be. A gyanúsított egy lakóház teraszajtaját benyomta, a lakásban 
különböző műszaki cikkeket, iratokat és egyéb értéktárgyakat 
az ott talált táskába pakolt, majd a menetjegyét hátrahagyva el-
hagyta a helyszínt. Ez nem volt elég a férfinak, aki ezt követően 
egy másik ingatlanba is be akart menni. Leszakította az ablakon 
lévő szúnyoghálót, majd csavarhúzóval be akarta feszíteni az 
ablakot, ami betört. Az ott lakók ezt meghallották, ekkor a férfi 
elmenekült a helyszínről.

A rendőrök széleskörű adatgyűjtést végeztek és a helyi vas-
útállomáson igazoltatták a 47 éves tiszavasvári lakost, akinél 
megtalálták az ellopott tárgyakat. A rendőrök a férfit elfogták, 
előállították és gyanúsítottként hallgatták ki, amely során elis-
merte a bűncselekmény elkövetését.

Vele szemben a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság lopás 
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatja a 
nyomozást.

Kérem, hogy amennyiben jogsértő cselekményt észlelnek, 
vagy bűncselekmény áldozatává váltak, értesítsék a rendőrséget 

(segélyhívószám: 112) vagy a település 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
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Kiss Zsolt János r. tőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1353
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 hónap első szer-

dáján 16:00 és 17:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti 
Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla
 r. százados, sajtószóvivő

Kék hírek

2000. június 13-án fogadta el a magyar országgyűlés azt a 
határozatot, amely február 25-ét a Kommunista Diktatúrák 
Áldozatainak Emléknapjává nyilvánította. A Széchényi Fe-
renc Tájmúzeumban ebben az évben is történelmi előadások-
kal tisztelegtünk az áldozatok emléke előtt február második 
hetében.

A hortobágyi zárt táborokban a Rákosi-kor legsötétebb éve-
iben, 1950-53 között, majdnem 10 ezer ember raboskodott – 
férfiak, nők, gyerekek, öregek – és végzett kényszermunkát 
fegyveres őrök felügyelete alatt. Elzárásuk és megalázásuk 
megelőző jellegű volt, mivel a kommunista vezetés szerint 
állam- és népellenes cselekedeteket hajthattak volna végre 
egy esetleges háború során. A valódi ok azonban az volt, hogy 
ezek az emberek olyan tekintéllyel bírtak közvetlen környeze-
tükben, ami ellensúlya lehetett a kommunista hatalomnak, há-
zaikat és ingóságaikat oda lehetett adni a párt hűséges embe-
reinek, földjüket pedig államosítani lehetett. Talán az itt élők 
közül is kevesen tudják, hogy a táborok egyike Ebes mellett 
működött 1951-53 között.

A deportáltak életéről, viszontagságairól, és a kommunista 
hatalom visszaéléseiről dr. Bárány Ottóné Badi Györgyi egy-
kori táborlakó, Varjasi Imre, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 
Hajdúböszörményi Fióklevéltárának igazgatója, valamint Se-
res László, a Széchényi Ferenc Tájmúzeum történésze tartott 
előadást. Drámapedagógiai foglalkozást tartott Bálintné Bagdi 

Ibolya. A rendezvényen a Hajdúböszörményi Bocskai István 
Gimnázium, a Hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium, az 
Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Hor-
tobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és kollégium diákjai 
vettek részt. 

A rendhagyó órák az EFOP 3.3.2-
16-2016-00044 „Ebes Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális 
intézményei a köznevelés eredmé-
nyességéért” elnevezésű pályázat ke-
retében valósultak meg.

Seres László történész

A kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztünk

Lakossági hirdetés
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készítése. 
Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel. Adorjánné Vali – Ebes, 
Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407
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Harmati 
AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot 
indítunk tantermi és e-learning otthon 

tanulásos képzéssel 

2019. március 6-án szerdán  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

Kedves Ebesi 
Lakosok!

Az Ebesi Polgárőr Egyesület március 30-án szombaton 
ismételten megrendezi 

„Tavaszi nagytakarítás”
elnevezéssel környezetvédelmi célú akcióját. 

Ennek a hulladékszedési napnak a keretében vegyük fel a 
kesztyűt újra és fogjunk össze a tiszta és rendezett települé-
sünkért. Tegyünk együtt a gazdátlan, elhagyott hulladékku-
pacok eltüntetéséért. A tavaszi nagytakarításunk során most 
a külterületek illegális szemétlerakóinak felszámolása a cél. 
Örömmel várjuk a civil szervezetek képviselőit és a lakosság 
segítségét is. Az akció 2-3 órás elfoglaltságot jelent, de 1 
órás segítséget is köszönettel veszünk.
Gyülekező:  Művelődési ház előtt, március 

30, szombat 9 órakor
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő 

öltözet (kesztyűt és zsákokat 
biztosítunk)

Szervezők, információ:  Ebesi Polgárőr Egyesület 
(+3630/621-6976) 

(Sós Barnabás – Balogh László)

 Dr. Négyesi Anna 
                     természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta 

S       Szeretettel várom egészségét megőrizni és 
gyógyulni vágyó vendégeimet: 

 
 

Szolgáltatásaim: 
 

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

 

Előzetes bejelentkezés: +36-20/946-7-946 
Ebes, Bocskai u. 2. 

www.drnegyesianna.wixsite.com/termeszetgyogyaszat 

 

Véradás lesz a Művelődési Házban, (a meghir-
detettől eltérően) március 13-án, szerdán, 15–18 
óráig. Személyi igazolványt, TAJ-kártyát, lakcím-
kártyát be kell mutatni.

Egy véradással három életet menthet meg!

VÁLTOZÁS A CSALÁD- ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

ÜGYFÉLFOGADÁSÁBAN
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása 2019. febru-
ár 01-től megváltozott, s a jövőben az alábbiak szerint 
lesz elérhető:

Hétfő: 8:00–12:00
Kedd: ügyfélfogadás szünetel

Szerda: 8:00–12:00 ; 13:00–18:00
Csütörtök: 13:00–16:00

Péntek: 8:00–12:00
Megértésüket köszönjük!

Ebesi Polgárőr Egyesület
Kérjük, amennyiben lehetőségei engedik,  

adója 1%-ának felajánlásával,  
illetve adományaival támogassa egyesületünket.

Ezzel Ön is hozzájárulhat Ebes közbiztonságának javításához!
A Közhasznú Egyesületünk csekély vagyonnal rendelkezik, ezért 

tevékenységét csak felajánlásokkal, anyagi segítséggel tudja ellátni.

Név: Ebesi Polgárőr Egyesület 
Cím: 4211 Ebes, Szent István utca 13.

Adószám: 18561830-1-09
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet: 59900036-10004122-00000000

Önzetlen támogatásukat előre is köszönjük!
További információ: 30/621-1910 vagy 30/621-6976
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Lomtalanítás
Az Ebesi Községgondnokság Kft. értesíti a lakosságot, hogy a DHK Kft. a tavaszi lomtalanítást 

2019. március 21–22-én végzi.
A lomtalanítás menete: 
A korábbi lomtalanítások mintájára, az ingatlanok elé kell kihelyezni a lomot, melyet március 21-én és 22-én gyűjte-
nek be. Azokban az utcákban, ahol a kommunális hulladékszállítás csütörtöki napokon történik március 21-én, ahol 
pénteki napokon március 22-én szállítják el a kihelyezett lomot.
A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell kihelyezni, úgy, hogy az a begyűjtő gépjárművel megkö-
zelíthető legyen, és a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza. Az apróbb kisméretű hulladékot bekötözött 
zsákokban kell kihelyezni. A hulladékok kihelyezésének időpontja a lomtalanítás napján 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 
hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy 
bezsákolva). 

Lomtalanítás során nem helyezhető ki: 
Kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjármű gumi, akkumulátor, veszélyes hulladéknak minősü-
lő anyag, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végző dolgozók 
testi épségét, egészségét. 

Ebesi Községgondnokság Kft.
4211 Ebes, Széchenyi tér 1.

06-52-366-992
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A Benedek Elek Óvoda és 
Mini Bölcsőde dolgozói, szülői 
közössége és alapítványa 2019. 
február 16-án rendezte meg a 
hagyományos jótékonysági bál-
ját. A rendezvény helyszíne az 
Arany Oroszlán volt.

A pezsgős köszöntőt köve-
tően óvodánk mazsorettjei és 
néptáncosai szórakoztatták a 
népes vendégsereget.

Az ízletes és bőséges svéd 
asztalos vacsora után finomabb-
nál finomabb házi sütemények 
kerültek az asztalokra az ügyes 
kezű anyukák, nagymamák, 
óvodai dolgozók jóvoltából.

A jó hangulatról Jónás Kál-
mán és ifj. Kovács Zozó gon-
doskodott.

A tombolasorsolást nagy iz-

galommal várta valamennyi 
jelenlévő, hisz rendkívül sok, 
értékes ajándék talált gazdá-
ra. Köszönjük a tombola fel-
ajánlásokat Matusz Imrének, 
a FAG Magyarországnak, a 
Nyíregyházi Állatparknak, a 
Hortobágyi Nemzeti Parknak, 
a Hotel Délibábnak, a Vojtina 
Bábszínháznak, a Nagyerdei 
Kultúrparknak, a Frakk Kisállat 
Falatozónak, a Benu gyógy-
szertárnak, a Baromfiudvarnak, 
a Jama szépségszalonnak, a 
P+P Ruházati boltnak, dr. Len-
gyel Tibornak, a Vágner 2001 
Bt.-nek, Zelenák Róbertnek, a 
Kerekes Kft.-nek, a Hajnalka 
Fagyizónak, Kabai Hajnalká-

nak, a Magyar Sajt Kft.-nek, 
az Ebesi 100-nak, a Szováti 
Kemencés Kft.-nek, az Arany 
Oroszlánnak, Kiss Csabáné-
nak, a Keter Hungary Kft.-nek, 
Kulcsárné Toroczkai Dórának, 
az AkkuPlussz Szaküzletnek, 
egyéni vállalkozóknak, szülők-
nek, dolgozóinknak.

Az éjféli műsort óvodánk 
dolgozói adták elő. A Piroska 
és a farkas című mese humoros 
átdolgozása nagy sikert aratott, 
és mindenkinek maradandó él-
ményt nyújtott.

A 2018/2019 nevelési évet 
modern, minden igényt kielé-
gítő újjáépített óvodában kezd-
tük. Időszerűvé vált a játszóud-

varunk felújítása, új játékok 
beszerzése.

A kitűzött célt támogatói 
jegyek vásárlásával, illetve az 
alapítványunk számlájára tör-
ténő utalással is lehetett szpon-
zorálni. Köszönjük a szülők-
nek a támogatói jegy vásárlá-
sát, a Kerekes Kft.-nek, a Szo-
bosz lói Coop-nak, a Tiszántúli 
Ta ka rék szövetkezetnek és a 
Haj dú szo boszlói Városgaz-
dálkodási Zrt.-nek a pénzbeli 
támogatást.

Köszönetet mondunk vala-
mennyi támogatásért, mellyel 
hozzájárultak a 760 000 forint 
bevételhez!

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
intézményvezető

Fotó: Jakab Attila

Az Agrárminisztérium és 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma megbízásából 
a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum és Könyvtár 2018-
ban ismét pályázatot hirde-
tett óvodák számára a „Zöld 
Óvoda” és az „Örökös Zöld 
Óvoda” cím elnyerésére.                                                                             
A 2006-ban elindított orszá-
gos Zöld Óvoda kezdeménye-
zés célja, hogy olyan szemlé-
letet tanítson a gyerekeknek, 
melyben fontos szerepet kap a 
környezetvédelem.

A Benedek Elek Óvoda 
és Mini Bölcsőde 2009-ben 
kapta meg első alkalommal a 
megtisztelő „Zöld Óvoda” cí-
met. Az azóta eltelt évtizedben 
még kétszer sikerült elnyer-
nünk ezt az elismerést.

2018-ban megpályáztuk az 
„Örökös Zöld Óvoda” címet, 
melyet azoknak az óvodáknak 
ítélnek oda, melyek a környe-

zeti nevelés területén kiemel-
kedő munkát végeznek.

Szigorú kritériumrendsze-
re van a pályázatnak és a cím 
elnyerésének. Nem csak a 
pedagógiai programban kell 
megjelennie a zöld gondolko-
dásmódnak, de dokumentálni 
kell az eseményeket is. Ezeket 
a szakma komoly szaktekinté-
lyei vizsgálják meg és bírálják 
el.   

Legnagyobb örömünkre, 
munkánk elismeréseként meg-
kaptuk a megtisztelő „Örökös 
Zöld Óvoda” címet. Ezután is 
kiemelt feladatunk lesz óvo-
dásaink környezettudatos ma-
gatartásának a megalapozása 
és formálása, hiszen kiemelten 
fontos a környezetvédelemre 
és természetvédelemre való 
nevelést már kisgyermek kor-
ban elkezdeni.

Leiter Márta
 óvodapedagógus 

Báloztak az „óvodások”

„Örökös Zöld” Óvoda lettünk
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„Kincskereső” irodalmi vetélkedő

2019. január 17-én iskolánk egy-egy 
harmadik és negyedik évfolyamos csa-
pata részt vett a hajdúszoboszlói Pávai 
Vajna Ferenc Általános Iskolában ren-
dezett „Kincskereső” irodalmi vetélke-
dőn. Czigány Zoltán Csoda és Kósza c. 
meseregényét kellett előre elolvasnunk, 
a versenyen pedig a gyermekkönyvtár 
könyvtáros nénije által összeállított 
feladatokat megoldani. Az igen szoros 
versenyben harmadikos tanulóink a 3. 
helyezést szerezték meg.

A 3.osztályos csapat tagjai: Papp Vil-
lő, Szepesi Dóra, Zsiros Blanka

A 4. osztályos csapat tagjai: Árva Do-
minika, Balczó Boglárka, Fábián Alexa

Köszönetünket fejezzük ki Ebes 
Községi Önkormányzatának a verseny-
re való utaztatásért.

Felkészítő nevelők: Nagy Anita 3. 
oszt. Dzsudzsák Natália 4. oszt.

Úszó Diákolimpia Megyei Döntője

Iskolánkból Pethő-Tóth Ádám, 5. B 
osztályos tanuló 100 m-es gyors- és 
mellúszásban indult az Úszó Diáko-
limpián. A körzeti fordulót mindkét 
versenyszámban megnyerte, és bejutott 
a megyei döntőbe, amit 2019. január 
28-án, hétfőn a Debreceni Sportuszo-
dában rendeztek meg. Ádám ott mind-
két versenyszámban szépen szerepelt: 
gyorsban 2 és mellben 4 másodpercet 
sikerült javítania. Így gyorsúszásban 
a 12. és mellben a dobogós 3. helye-
zést szerezte meg. Mindezt úgy érte el, 
hogy nem is jár edzésekre.

GRATULÁLUNK NEKI!!
A versenyre apukája, Pethő Zoltán 

készítette fel és vitte el. Kísérőtanár 
volt: Batta Katalin.

„Szép Magyar Beszéd” Verseny 
Hajdúszoboszlón

Péchy Blanka színművésznőnek 
1960-ban tett alapítványa indította el a 
Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar 
Beszéd” versenyt, amely az eltelt öt év-
tized során országos mozgalommá vált.

A hajdúszoboszlói Pávai Vajna Álta-
lános Iskola február 14-én hirdette meg 
az 5-8. évfolyamos korosztálynak ezt a 
versenyt, amelyen a diákok egy szaba-
don választható esszé jellegű és egy kö-
telező szöveg előadásával indulhattak.

Iskolánkat négy tanuló képviselte. 
Pálóczi Borbála (5.b) és Pető Boglár-
ka (7.a) tanulók oklevelet kaptak. Míg 
Forgó Viktória (6.b) az 5-6. évfolyamo-
soknál második, Csiha Rebeka a 7-8. 
évfolyamosok közül a harmadik helye-
zést érte el.

Felkészítő tanáraik: Németi Jánosné 
és Subáné Kiss Gyöngyi.

Gratulálunk, további jó versenyzést 
kívánunk!

Látványos fizika előadás az 
iskolában

2019. február 19-én Tóth Pál mate-
matika-fizika szakos tanár mutatott be 
számos izgalmas természettudományos 
kísérletet iskolánkban. A látványos is-
meretterjesztő előadás során tanulóink 
bepillantást nyertek a természettudo-
mányok világába és szépségeibe. A 
programot az NI Hungary Kft. támo-
gatta, ezzel is inspirálva a diákokat, 
hogy nagyobb kedvvel válasszák a 
természettudományos pályákat akár 
továbbtanulásuk pályájaként, akár hi-
vatásukként.

Játékos délután az Alpha 1E típusú 
humanoid robotokkal

Robotika szakköröseink minden 
napközis csoportba elvitték és bemu-
tatták az Alpha 1E típusú humanoid 

robotjainkat. A bemutató után a kicsik 
is kipróbálhatták a robotok funkcióit, 
és a mobiltelefonos alkalmazás segít-
ségével új mozdulatokat is taníthattak 
nekik. A robotok világa nagyon közel 
áll a gyerekekhez, így nagy érdeklődés-
sel fogadták a bemutatót. A foglalkozás 
során játékosan kaptak bepillantást a 
programozás és a robottechnológia vi-
lágába.

Az iskola a Berettyóújfalui Tankerü-
lettől kapta a robotokat.

Kissné Lantos Éva, szakkör vezető

„Hunyadiak nyomában”

2019. február 18-án a Debreceni Hu-
nyadi János Általános Iskola „Hunya-
diak nyomában” témájú megyei tanul-
mányi versenyt szervezett.

A  „Mátyás király rajzokban” témá-
ban a következő tanulók mérettették 
meg magukat: Lugosi Luca és Kovács 
Franciska 1 évfolyam, Zétényi Eszter 
és Vogel Patrick 2. évfolyam, Vo gel 
Christian és Borsos Dóri 3. évfolyam, 
Krivács Zsófi és Balczó Boglárka 4. 
évfolyam. 

Az  egyéni rajzversenyen Zétényi 
Eszter a 2. osztályosok között harma-
dik helyezést ért el. A feladat egy Má-
tyás királyról szóló mese vagy monda 
illusztrálása volt. 

Felkészítő tanárok: Kulcsárné To-
roczkai Dóra, Kathiné Sárkány Noémi 
és Papp Éva.

„Hunyadi Mátyás és a reneszánsz” 
címmel történelmi csapatversenyre is 
sor került, melyen 5-6. osztályos kor-
csoport 4 fős csapatai vehettek részt. 
Iskolánk csapatának tagjai: Érckövi Ni-
koletta 5.a, Molnár Maya 5.a, Kovács 
Anna 6.b; Kanyó Gréta 6.b. A verseny 
egyik feladata az volt, hogy egy elő-
zetesen elkészített prezentációt kellett 
bemutatni a témával kapcsolatban.  
A játékos feladatokat nagyon élvezték a 
versenyzőink, akik a megyei szintű ver-
senyen 10. helyezést értek el. Felkészí-
tőjük: Tálas Enikő

Iskolai hírek
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Nyelvvizsga versenyre és szakmai 

napra várjuk az érdeklődőket 
2019. március 23-án szakmai nap-

ra várjuk az érdeklődőket iskolánk-
ban. A programról és a jelentke-
zésről részletes információ a http:// 
ebes arany.hu/2019/02/04/nyelvvizsga- 
verseny-es-szakmai-nap-2019/ oldalon 
található. 

Zrínyi Ilona  Matematikaverseny
2019. február 15-én került megrende-

zésre a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei fordulója, amelyen iskolánkból 
20 tanuló vett részt. Az alsós tanulóink 
közül legsikeresebbnek bizonyult: Kiss 
Dániel 4. b, Szentmiklósi Kristóf 3. a, 
Hámori Gergő 2. b

A felsősök közül a legjobban teljesí-
tett: Szűcs Krisztina 8. b, Szentmiklósi 
Dorka 7. a, Pálóczi Imre 7. a

Magas részvételi arány a szülői 
értekezleteken

Ezúton is köszönjük a szülőknek, 
hogy részt vettek a II. féléves szülői 
értekezleteken, melynek részvételi ará-
nya 75%-os volt. 

Kosaras sikerek
IV. korcsoportos lányaink idén is re-

mekül szerepeltek a Kosárlabda Diák-
olimpia Körzeti Döntőjén Hajdúszobo-
szlón. Nagyon jó csapatjátékkal és vé-
dekezéssel sikerült ezüstérmet szerez-

niük. A csapat tagjai: Sós Anna, Szabó 
Dorina Laura, Bárczi Elonita, Kovács 
Alexa, Balogh Dorottya, Fodor Enikő, 
Pócsi Zoé, Galgóczi Zsuzsanna, Szent-
miklósi Dorka. Felkészítő tanár Dobos 
Judit. A III. korcsoportos fiúk foko-
zatosan javuló játékkal bronzérmet 
szereztek. A csapat tagjai: Olejár-Ho-
vanyecz Vilmos, Pethő-Tóth Ádám, 
Papp Kende, Tóth Gergő, Borsos Ba-
lázs, Pajzos Albert, Dávid Tamás, Gu-
lácsi Zsombor, Fodor Szabolcs, Miklós 
Bence, Szombati Kristóf. Edző: Szend-
rei József. A IV. korcsoportos fiúk vé-
gig nagyon szoros meccseket vívtak, 
de idén nem állt melléjük a szerencse, 
így a negyedik helyezést érték el. A 
csapat tagjai: Görög Gábor, Sós Anna, 
Fodor Levente, Olejár-Hovanyecz Vil-
mos, Török Levente, Truczkai Dávid, 
Pintyák Róbert, Árva Dominik, Jeges 
János, Nagy Márton, Oláh Benedek, 
Horváth Márk, Vas Mór. Felkészítő ta-
nár: Kása Sándor

Tájékoztatás hit- és erkölcstan 
oktatásról 

A 20/2012. EMMI rendelet 182/A. § 
(1) bekezdésére figyelemmel, a leendő 
bejövő évfolyamos, és a már tanulói 
jogviszonnyal rendelkező, a következő 
tanévben hit- és erkölcstan oktatásban 
a jövő tanévben érintett tanulóknak és 
szüleiknek tájékoztatást tartunk, mely-
nek időpontja 2019. március (csütör-

tök) 17 óra. Helye: Ebesi Arany János 
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola, 4211 Ebes, Széchenyi tér 
5. 

Ismét Oviklub foglalkozásokra 
várjuk a leendő elsősöket 

Hagyományainknak megfelelően 
idén is Oviklub foglalkozásokat tar-
tunk a leendő elsősöknek, akik bepil-
lantást nyerhetnek az iskolai életbe.  
A foglalkozások időpontjai: 2019. 
március 6., 2019. március 13. és 2019. 
március 20. 

Tájékoztatás a művészeti oktatásban 
részesülők térítési díj fizetéséről 

A 2018–2019-es tanévben művésze-
ti áganként 2019. március 15-ig kell 
befizetni a II. félévre vonatkozó téríté-
si díjakat, melyről tájékozódhatnak az 
iskola honlapján (www.ebesarany.hu), 
illetve az iskola bejáratánál. A térítési 
és tandíjak befizetésére az intézmény 
adminisztrátoránál, Kacsó-Árva Bog-
lárkánál van lehetőség. 

Ezúton is köszönjük az Önkor-
mányzatnak a tanulóink utaztatásá-
hoz nyújtott segítségét! 

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető 

Kása Sándor  
intézményvezető-helyettes

Már csak egy forduló van hátra a debre-
ceni Oxigén kupa téli versenysorozatá-
ból, ahol olyan szép ebesi eredmények 
születtek, hogy az összetett pontverseny-
ben biztosan sokszor fognak felállni fu-
tóink a dobogóra. Nyüvedi Nándor, Egri 
Ferenc és Mészáros Tamás teljesítménye 
pedig biztosan aranyéremre váltható a 
záró rendezvényen. A februári forduló-
ban Mészáros Nóra, Lugosi Imréné és 
Egri Ferenc győztek, Tőzsér Dalma, Tőz-
sér-Török Judit, Nagy Anita, Nyüvedi 
Nándor és Mészáros Tamás másodikok, 
míg Magyar-Csorvási Judit harmadik lett 
korcsoportjában. További pontszerzőink: 
Nyüvediné Mónika, Varga Olimpia, Egri 
Kincső, Egri Csenge, Magyar Maja, Bor-
sosné Csorvási Andrea, Magyar Szabolcs, 
Sándor Ferenc, Varga Áron, Varga Sán-
dor, Nyüvedi Sándor, Tőzsér Dávid, Tő-
zsér László, Gém Bence és Borsos Zsolt.

Sós Barnabás, ESBE

Célegyenesben

Mészáros Tamás Mészáros Nóra
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Átfogó szervezeti és tech-
nikai fejlesztések, új, modern 
eszközök, növekvő illetmény. 
Ezekkel a szavakkal jellemez-
te nemrégiben a Magyar Hon-
védség jövőjét dr. Benkő Tibor 
honvédelmi miniszter. A Zrí-
nyi 2026 Honvédelmi és Had-
erőfejlesztési Program célki-
tűzése egy szellemiségében, 
kiképzettségében és eszkö-
zeiben is megújult, hatékony, 
ütőképes haderő létrehozása. 
A program része a katonai 
életpályamodell megújítása és 
a honvédség létszámának nö-
velésével összefüggő toborzó 
tevékenység erősítése is. A 
honvédség számtalan lehető-
séget és átjárható szolgálati 
formákat kínál a katonai pá-
lya iránt érdeklődőknek. Nagy 
Zoltán alezredestől, az MH 
Katonai Igazgatási és Közpon-
ti Nyilvántartó Parancsnokság 
2. Katonai Igazgatási Központ 
parancsnokától kérdeztük, 
hogy a „honvédség kapujá-
ban”, azaz a toborzóirodáknál 
mit tudnak ajánlani az érdek-
lődőknek.

– Alezredes Úr, az Ön által 
vezetett szervezet felelős a ka-
tonai toborzás sikeres megva-
lósításáért a megyében. Mi a 
toborzók fő feladata?

– Idén lesz 15 éve annak, 
hogy a Magyar Honvédség 
önkéntes haderővé vált, így a 
honvédség beosztásainak fel-
töltése, az utánpótlás biztosí-
tása toborzás útján történik. 
A katonai szolgálat ma már 
nem kötelező, hanem önként 
választott szolgálat és hivatás. 
Nekünk, toborzóknak egyik 

elsődleges feladatunk, hogy 
minél szélesebb körben megis-
mertessük azokat a lehetősége-
ket, amelyeket a haderő kínál a 
hivatásos, a szerződéses vagy 
a tartalékos szolgálat kapcsán.

– Amennyiben valaki szeret-
ne katona lenni, mit tud kínálni 
a sereg a leendő munkaválla-
lóinak?

– A haderőfejlesztési prog-
ramnak köszönhetően, annak 
fokozatos megvalósulásával, 
minőségi körülményeket, kor-
szerű technikai eszközöket és 
versenyképes jövedelmet ígér 
a honvédség a katonáinak, 
honvédelmi alkalmazottainak. 
Jelenleg a szerződéses szolgá-
latot vállalók esetében az érett-
ségivel rendelkező katonák 
kezdő fizetése havonta bruttó 
277.000 forint, de az alapfokú 
végzettséggel rendelkezők is 
mintegy bruttó 234.000 forin-
tot vihetnek haza. Ez az ösz-
szeg pedig a seregben eltöltött 
évek folyamán növekszik. Az 
alapfizetés mellett a katonák 
étkezési és utazási támogatás-
ban is részesülnek, illetve szá-

mos plusz juttatás valamint az 
esetleges többletmunkáért járó 
kifizetés is tovább növelheti 
ezt az összeget.

Az érettségi bizonyítvánnyal 
rendelkezők, továbbtanulási 
szándék esetén jelentkezhet-
nek a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Karán indí-
tott szakokra és az MH Altiszti 
Akadémia új, Acélkocka elne-
vezésű altisztképzésére. A tan-
folyamrendszerű, 1 év időtar-
tamú altisztképzésre minden 

18. életévet betöltött, érettsé-
gizett személy jelentkezhet, 
aki megfelel az előírt egész-
ségügyi, pszichikai és fizikai 
követelményeknek. A rendszer 
előnye, hogy már a tanulmá-
nyok alatt is havi jövedelmet 
folyósít a honvédség, amely a 
már említett, érettségivel ren-

delkező katonák kezdő alapfi-
zetésével megegyező összeg. 
A képzés befejezését köve-
tően, a választott szakterüle-
ten, hivatásos őrmesterként 
kezdhetik meg pályafutásukat 
a végzettek. Az illetményük 
ekkortól pedig már bruttó 
310.000 forint lesz.

– Szintén sokat hallott téma 
napjainkban az önkéntes terü-
letvédelmi tartalékos szolgá-
lat, melyre ugyancsak várják a 
jelentkezőket.

– Igen, erre a szolgálati for-
mára is várjuk a honvédelem 
ügye iránt érdeklődő, elhiva-
tott állampolgárokat. Ez a le-
hetőség elsősorban azoknak 
szól, akik tanulmányaik vagy 
meglévő munkahelyük mel-
lett szeretnének részt vállalni 
a lakóhelyük, lakókörnyeze-
tük védelmi feladataiban. Ők 
az évi húsz napos kiképzés 
mellett veszély- és kataszt-
rófahelyzet (pl. árvízi véde-
kezés) elhárításában, rendez-
vénybiztosítási, toborzási, 
illetve különböző díszelgési 
feladatokban vehetnek részt. A 
tartalékosok felkészítése és al-
kalmazása alapvetően a lakó-
helyhez tartozó járásban, me-
gyében történik. A szolgálatért 
természetesen a területvédelmi 
tartalékosok is különböző jut-
tatásokban részesülnek, mint 

például szerződéskötési díj, 
rendelkezésre állási díj, illetve 
a tényleges szolgálatuk ideje 
alatt beosztásuknak megfelelő 
fizetést kapnak.

– Már csak egy utolsó, ám 
annál fontosabb kérdés ma-
radt hátra: hol lehet jelentkez-
ni katonának?

– A toborzó irodák várják a 
katonai pálya iránt érdeklődő-
ket a megyeszékhelyeken lévő 
ügyfélszolgálatokon. Debre-
cenben személyesen a Péterfia 
u. 58/a szám alatt lehet velünk 
találkozni. Jelentkezni a Kor-
mányablakoknál kijelölt ügy-
intézőknél vagy akár online, a 
www.iranyasereg.hu és a www.
hadkiegeszites.hu internetes 
oldalakon is lehet. Az Irány a 
sereg weboldal a Magyar Hon-
védség karrieroldala, ahol 
mindenki választ kaphat a ka-
tonai szolgálati formákkal 
kapcsolatos kérdésére.

Smidróczki Róbert
fotó: 

Csehiné Sárkány Beáta 
hadnagy

Magyar Honvédség Katonai 
Igazgatási és Központi 

Nyilvántartó Parancsnokság 
2. Katonai Igazgatási 

Központ
Cím: 4026 Debrecen, 

Péterfia u. 58/a; 
Telefon: +36 (52) 314-200; 
mobil: +36 (30) 815-0998;

E-mail: 
 hajdu.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadás rendje: 

hétfő–csütörtök:  
08:00–15:30

péntek: 08:00–12:00

Lehetőségek a seregben, avagy „seregnyi lehetőség”
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