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Május elsejétől bevezetésre kerül 
a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés

– összefoglaló a képviselő-testület márciusi üléséről –

 Ingyenes kiadvány
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
A hulladékról szóló tör-

vény előírásaira tekintettel 
május elsejétől településün-
kön is bevezetésre kerül a 
lakossági elkülönített hul-
ladékgyűjtési rendszer. Az 
elkülönített hulladékgyűjtés 
célja, hogy már a hulladék 
keletkezésének helyén szét-
választásra kerüljenek az új-
rahasznosítható hulladékok. 
Az elmúlt napokban minden 
háztartásba eljuttattuk a sze-
lektív hulladékgyűjtéshez 
használandó zsákot, vala-
mint egy tájékozató levelet, 
amelyben pontosan leírásra 
került, hogy hogyan szüksé-
ges használni azt. Az újonnan 
bevezetésre kerülő rendszer 
papír-, műanyag- és fémhul-
ladék elkülönített gyűjtésére 
terjed ki. Az üveg hulladékot 
a lakosok továbbra is a sze-
lektív hulladékgyűjtő szige-
teken helyezhetik el. Az új 
rendszer bevezetése többlet 
pénzügyi kötelezettséget nem 
jelent a lakosság számára. 

2014. évben döntött a kép-
viselő-testület a civil szerve-
zetek pénzügyi támogatásá-
nak új rendszeréről, melynek 
keretében Civil Alapot hozott 
létre a költségvetésben. A ci-
vil szervezetek – pénzügyi 
elszámolás mellett – egy év-
ben két alkalommal pályáz-
hatnak anyagi támogatásért. 
Az első féléves támogatás 
keretében a testület az Ebe-
si Sportbarátok Közhasznú 
Egyesületnek 500 ezer, az 
Ebesi Katolikus Templomért 
Alapítványnak 100 ezer, a 

Zsongvölgyi Hagyományőr-
ző Haditorna Egyletnek 200 
ezer, az Ebesi Gyermekekért 
Alapítványnak 300 ezer, az 
Ebes Község Közhasznú 
Sport Egyesületnek 700 ezer, 
az Ebesi Polgárőr Egyesület-
nek 400 ezer forint támoga-
tást nyújt. 

Erdei Andrásné az Alap-
szolgáltatási Központ veze-
tője arról adott tájékoztatást, 
hogy a törvényi előírásokra 
tekintettel, április elsejéig 
szükséges meghatározni az 
intézményi térítési térítési 
díjak mértékét. A képviselő-
testület a napirend keretében 
elfogadta az új intézményi 
térítési díjakat.

A testület jóváhagyta az 
Önkormányzat 2015. évre 
szóló közbeszerzési tervét, 
melyet jogszabályi előírás 
alapján kell évente összeál-
lítani és elfogadni. A terv az 
év közbeni pályázati lehető-
ségektől függően változhat, 
bővülhet.

A testület részletekbe me-
nően vitatta meg az önkor-
mányzat 2014–2019. évekre 
vonatkozó gazdasági prog-

ramját, melyhez képviselői, 
bizottsági javaslatok és az 
intézmények elképzelései is 
párosultak. Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszony 
a napirendi ponthoz kap-
csolódóan kifejtette, a leg-
fontosabb célkitűzés, hogy 
az önkormányzat pénzügyi 
egyensúlya biztosított le-
gyen, a vagyongyarapítás 
és az állagmegóvás tovább-
ra is kiemelt feladat ebben 
a ciklusban is. Hozzáfűzte 
továbbá, hogy a képviselő-
testület a gazdasági program-
ban meghatározott feladatok 
figyelembevételével készíti 
el az éves költségvetését is. 
A cél továbbra is a település 
komfortfokozatának fenn-
tartása és az infrastruktúra 
fejlesztése az ebesi lakosok 
életminőségének javítása ér-
dekében. Ennek érdekében 
fejleszteni szükséges a tele-
pülésüzemeltetési feladat-
kört, hiszen ennek a munká-
nak az eredménye közvetlen 
hatással van a lakosok min-
dennapjaira. Mindezeken túl 
olyan beruházásokat szük-
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(Folytatás a 2. oldalon.)
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Nézz az ég felé! 
Van egy nagyon régi, kicsit 

elfeledett ünnepünk: menny-
bemenetel ünnepe, vagy áldo-
zócsütörtök. Ahogy a neve is 
mutatja mindig, minden esz-
tendőben hétköznapra, csütör-
tökre esik. Ez a Feltámadás 
utáni negyvenedik nap, amikor 
Krisztus visszatér a mennyei 
dicsőségbe. A tanítványai pedig 
az ég felé néznek. Már hitben 
járnak és van reményük.

Mi is erre hívogatunk. A hét-
köznapok szürkeségében áll-
junk meg, nézzünk az ég felé! 
Éljünk a hit és reménység lehe-
tőségével! 

2015. május 14-én, csütör-
tökön 17 órától ünnepi isten-
tiszteletet tartunk a reformá-
tus templomban. Mindenkit 
szeretettel várunk!

„Nézz, nézz az ég felé, sosem 
voltam egyedül én sem…..” 
(Horváth Charlie dala) 

Bukáné Zakar Zsuzsanna

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt 

lakosságot, hogy  
2015. május 1-jén  

az Ebesi Majális- Sajt és 
bor ünnep programjai 

miatt 10.15 óra és 11.00 
óra között a Kossuth utca 
Bocskai és Gárdonyi utca 
által határolt szakaszán, 

illetve  
12.15 óra és 13.00 óra 
között a Kossuth utca, 
Kossuth utca – Fő utca 

kereszteződésétől 
a Művelődési ház 
bejáratáig határolt 
szakaszán forgalom 

elterelés lesz.

Megértésüket köszönjük!

Ebes Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft.

Harmadik nagy sátoros ün-
nepünk a Pünkösd, Isten Lel-
kének eljövetele erre a világra. 
Sokszor találkozunk emberek 
részéről lelketlenséggel, érzé-
ketlenséggel. Isten bizonyságot 
tesz arról, hogy ő Lélek, s tőle 
lehet kérni, várni a lelki igaz-
ságokat. 

Ezt a lelki igazságot kínáljuk 
mi is ünnepi alkalmainkon. 

Május 24. Pünkösdvasár-
nap ¾ 10 óra istentisztelet 
konfirmációval és úrvacso-
rával.

Május 25. Pünkösdhétfő ¾ 
10 óra istentisztelet.

Szeretettel kívánunk áldott 
és lelkes pünkösdi ünnepeket! 

Bukáné Zakar Zsuzsanna 
lelkipásztor

Megyaszai Sándor gondnok

Pünkösdi ünnepi alkalmak 
a református templomban

Tájékoztató
A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete

fogadó órát tart az ebesi Alapszolgáltatási Központban, Ebes 
Kossuth u. 34. (52/565-071)

Időpont: minden páros héten, keddi napokon, 13–14 óráig 
Érdeklődni lehet: Bányai Imréné (06/20 621-7364)

Tájékoztatás
Értesítem a lakosságot, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelősége közmeghallgatást tart Ebes, Szoboszlói 
utca szilárd burkolattal történő kiépítésének útépítési engedélye-
zésével kapcsolatosan.
A közmeghallgatás időpontja: 2015. április 29. (szerda) 10 00 óra
A közmeghallgatás helyszíne:  Ebes Művelődési Ház Nagyterme 

Ebes, Kossuth utca 32-34.

Egészségsátor a Majálison
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2015. május 1-jén az Ebesi 
majálison reggel 8 és 11 óra között a megszokott helyen 
Egészségsátorral várunk mindenkit ingyenes vérnyomás-, 
koleszterin- és vércukor mérésre.

Szervezők

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  
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séges megvalósítani, amely 
biztosítja a fenntartható fej-
lődést. Prioritás a takaréko-
sabb intézményfenntartás 
megújuló energiarendszerek 
megvalósításával. 

Elmondta továbbá, hogy a 
Polgármesteri Hivatalnak a 
jövőben a törvényi változá-
sokra tekintettel átalakul a 
feladatköre. Erre tekintettel 
a hatósági munka helyett a 
szolgáltatások biztosítására 
kell helyezni a hangsúlyt a 
jövőben. Ennek keretében 
a hivatal úgy alakítja át fel-
adatrendszerét és a műkö-
dését, hogy a lakosság és a 
vállalkozások számára hasz-
nos szolgáltatásokat nyújt-

hasson, úgy mint például a 
pályázati, üzletviteli tanács-
adás. Továbbra is kiemelt 
feladatának tekinti az ön-
kormányzat az új összevont 
bölcsőde-óvoda megépíté-
sét. A szociális gondoskodás 
területén pedig legfontosabb 
célkitűzés egy bentlakásos 
idősek otthonának a kiala-
kítása. Végezetül elmondta, 
hogy ezen célok megvalósí-
tásához rendkívül fontos az 
anyagi háttér megteremtése, 
azaz a pályázati lehetőségek 
felkutatása és kiaknázása. 
A teljes gazdasági progra-
mot az újság mellékleteként 
olvashatják.

Összeállította:  
dr. Borku Csilla

M E G H Í V Ó
2015. május 7-én csütörtökön 18:00 órai kezdettel Ebe-

sen is bemutatkozik a Magyarországi Kereskedők és 
Szolgáltatók Piacvédelmi Szövetsége.

Program munkáltatóknak, vállalkozóknak:
–  ismerje meg a szövetkezeti rendszer előnyeit, melynek 

Ön is tagja lehet;
–  előnyeink kihasználásával spóroljon meg akár havi 

több száz ezer forintot;
–  résztvevőként elsőként juthat hozzá a Go!Store® rend-

szerében forgalmazott OMV üzemanyag kártyákhoz 
és Sodexo utalványokhoz, mely által 3% kedvezményt 
biztosítunk az ország Multinacionális kereskedelmi 
hálózataiban (Tesco, Lidl, Auchan...) és átlagosan, lite-
renként 12 Ft visszatérítést az üzemanyagok áraiból a 
MOL és az OMV teljes rendszerében;

– és még számos „kellemes meglepetés” vár Önre!
Helyszín: Arany Oroszlán Étterem.

Várjuk szeretettel!
Regisztráció, valamint további információ:  

Pető László 06706151343

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Család – gyermek – óvoda

– új kihívások, feladatok, lehetőségek a gyermeknevelésben –
címmel szakmai napot szervezett Ebes Fejlődéséért Közala-
pítvány, Ebes Község Önkormányzata és a Benedek Elek 
Óvoda.

A meghívott vendégek, a számos környező településről 
érkező óvodapedagógusok, illetve családi napközi, bölcső-
de, pedagógiai szakszolgálat vezetői először a Benedek Elek 
Óvoda életébe tekinthettek be a délelőtt folyamán. Óvodánk 
hat vegyes csoportjában figyelhették meg a gyermekek szo-
kásrendszerét, a szabad játékot, a folyamatos étkezést és a 
tanulási tevékenységet.  Kellő előkészítést követően, élmé-
nyekkel gazdagodva, érzelmileg feltöltődve folytattuk az 
Arany Oroszlán Étteremben az ismeretszerzést, a tapasztalat-
cserét.

Polgármester asszony és Bodó Sándor országgyűlési képvi-
selő Úr köszöntését követően hasznos előadások következtek.

Farkas Péter – a nemzeti család és szociálpolitikai inté-
zet főigazgatója – valamennyiünket elvarázsolt előadásával, 
mely a „Családpolitika szerepe és intézkedései” témát ölelte 
fel. Kiemelte a családtámogatási rendszert, az adókedvez-
ményt, a család és a munka összehangolását és beszélt az in-
gyenes óvodai étkezés kiterjesztéséről is.

A következő előadó dr. Györgyi Zoltán a Hajdúszoboszlói 
járási hivatal vezetője volt, aki a „Járási hivatalok szerepéről, 
a családok támogatásáról” tájékoztatott bennünket kiemelve 
az intézmények szociálpolitikai szerepvállalását, az informá-
cióáramlás fontosságát.

Majd dr. Balla Györgyné óvodavezető, mesterpedagógus 
gyakorlatias előadása következett az „Óvodai nevelést és a 
pedagógust érintő változások” témában. Felhívta a figyel-
münket a törvények ismeretére, a változások követésére. 
Megerősített bennünket a pedagógus minősítési eljárással 
kapcsolatos feladatainkban, tájékoztatást kaptunk a 3 éves 
kortól kötelező óvodáztatásról is.

Kerek asztal megbeszélés következett óvodavezetők, csalá-
di napközi vezető, bölcsőde vezető és pedagógiai szakszolgá-
lat vezető részvételével. A beszélgetést Rózsahegyiné Juhász 

Éva irányította. Témája: „Melyiket válasszam? – bölcsőde, 
családi napközi, óvoda.

A kerek asztal résztvevői kifejtették véleményüket:
– A bölcsőde szerepéről, feladatairól 3 éves korig Szobosz-

lainé Zabos Petra a Hajdúszoboszlói Városi Bölcsőde vezető-
je adott tájékoztatást.

– Kik járnak, járhatnak családi napközibe? Hogyan váltható 
ki a kötelező óvodáztatás családi napközibe járással? – ismer-
tette Farkas Nóra családi napközi vezető.

– Garainé Tóth Éva a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szak-
szolgálat vezetője hívta fel a figyelmet a nevelési tanácsadás, 
segítés, gyógytestnevelés, korai fejlesztés lehetőségeire.

– Óvodai férőhelyek, nyitva tartás, SNI-s, halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos feladatok, az étke-
zés új szabályainak megvalósításáról folytatott eszmecserét a 
Nagyhegyesi, Hajdúszováti és Ebesi óvodavezető.

A nap végén megfogalmazódott bennünk, hogy minden in-
tézménynek más és más feladatokkal, kihívásokkal kell meg-
küzdeniük nap, mint nap.

Rendkívül eredményes napot tudhattunk magunk mögött. 
Köszönjük!

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

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

ÓVODAI BEÍRATÁS
2015. április 27–28-án 8.00–16.00 óráig

kerül sor.
A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 8 § (2) alapján kötelező óvodába beíratni (a nevelési év kezdő napjától 

legalább napi 4 órában óvodai foglalkozásokon részt venni) azt a gyermeket, aki 

2015 augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) lehetőség szerint a gyermekével 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 igazolványát (lakcímkártya),
– amennyiben a gyermek rendelkezik szakértői véleménnyel, az igazolást be kell mutatni a szakellátás biztosítása érdekében.

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető
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Tisztelt  Hírlap Olvasó! 
Szeretném Önökkel  meg-

osztani azokat a tapasztalatai-
mat, amiket Ebesen szereztem 
az utóbbi hetekben. Talán a 
Hírlap olvasóit is érdekli egy 
testmozgással, táplálkozási 
tanácsokkal tarkított, egész-
séges életmódra, sportra csá-
bító jógatanfolyam, ami az 
ősi, emberi bölcsességet, és 
a tiszta emberi idegrendszer 
kibontakoztatását irányzott 
szolgálni. 

Minden ember a végtelen in-
telligencia, energia és szeretet 
forrása, amit csupán a hétköz-
napi stresszek árnyékolnak be. 
Ezen stresszektől megszaba-
dulva, ismét tiszta önmagunk-
ká válhatunk. Ami a testnek 
a napi rendszeres fürdés, az a 
test-elme integrációját biztosí-
tó hatha jóga rendszeres gya-
korlása az idegrendszernek. 
Felfrissít és megújít. 

Megnövekedett egészség, 
tisztább elme, önbizalom és 
tetterős test az eredménye a 
rendszeres jógázásnak. 

Nagy örömmel érkeztem 
Ebesre, Tóthné Pincés Éva 
meghívására, hogy településü-
kön egy Testmegújító Hatha 
Jóga tanfolyamot tartsak. Ez 
a hazánkban már megszokott 
hatha jóga – amit Selvaraj 
Yesudian 1946-os Stádium 
kiadású „Sport s Jóga” köny-
vében csodálatosan részletez 
–, vagyis a testi jóga gyakor-
latainak speciális, energetizáló 
légzőgyakorlatokkal való ki-
egészítése. 

1995 óta oktatok jógát szer-
te az országban, valamint 
ájurvédát, ami az egészség-
gondozás védikus módszere, 
szthápatjavédát a megalapozó-
dás, a Természeti Törvénnyel 
összhangban való építkezést.  

Az Ebesi, Hagyományok 
Házában tartott tanfolyamom-
ra, kedden és csütörtökön vár-
tam a résztvevőket. Később 
csatlakoztak hozzánk újabb és 
újabb résztvevők, így a szerdai 
és pénteki napokon is oktattam 
jógát a résztvevőknek. Majd 

felmerült az igény Baba Mama 
Jógára, illetve a Családi Nap-
közis diákok felfrissítésére, át-
mozgatására, rövid időtartamú, 
20-30 perces gyermek jóga 
megtartására.  Az egészséges 
élet alapeleme az egészséges 
étel, így a résztvevőket hét-
végén egy közös ájurvédikus 
étel elkészítésével is gazda-

gítottam. Teljes tudást kaptak 
a résztvevők a jógikus élet 
alapjaira vonatkozóan, amiből 
azt és annyit építenek be saját 
életükbe, és ételükbe amennyit 
jónak látnak.

„Az Ebesi Jógások nagyon jó 
tapasztalataikról, betegségek 
megszűntéről, kisebb nagyobb 
belső pozitív változásokról 
számoltak be a Hagyományok 
Házában tartott Jógatanfolyam 
Záró Banketten. 

Mindenki készített valami 
finomságot, az egészséges éte-
leket előtérbe helyezve, így 
az ételfinomságok mindenki 
egészségét szolgálta, valamint 
rendkívül finomak voltak.

Pár dolgot említenék a fi-
nomságok közül: bulgur fasírt, 
reform palacsinta zablisztből 
(túrós és lekváros), csíráztatott 
magvak, borscs leves, omlós 
sütemények teljes kiőrlésű 
lisztből, csupa-csupa kedvenc 
finomságok, melyek mindig az 
asztalra kerülhetnek.

Természetesen a záró ren-
dezvényünket két kör gyors, és 
hatékony jóga gyakorlatsorral 
indítottuk, hogy az egészsé-
günk és belső harmóniánk fo-
lyamatos támogatást nyerjen. 

Csak ezután ünnepeltünk és 
beszéltük meg a jógás tapasz-
talatokat, kedvező változáso-
kat a jógások életében. 

Ezért érdemes jógát oktatni, 
hogy egy belső harmóniára 
emelkedjenek a tanítványok a 
rendszeres gyakorlás és a táp-
láló ételek fogyasztásának ha-
tására.

A tanfolyamon résztvevők 
kérésére, ismét el szeretnék 
jönni Ebesre jógát oktatni má-
jus hónapban. 

Úgy döntöttünk, hogy a ha-
ladó jógacsoport mellett elin-
dítunk ismét egy kezdő alap-
tanfolyamot a Testmegújító Jó-
gával ismerkedni szándékozók 
részére.

A tanfolyam május 4-én hét-
főn indul és június 5-én fejező-
dik be. 

Fontos, hogy minél előbb 
jelentkezzenek a tanfolyamra 
azok, akik ezt a különleges le-
hetőséget ki szeretnék használ-
ni saját fejlődésük érdekében, 
hisz csak úgy tudjuk elkezdeni 
a tanfolyamot, hogy tudjuk, 
megfelelő létszám áll rendel-
kezésre a tanfolyam lebonyo-
lításához.

Minden ember aki szeretne 
egészségesebb és nyugodtabb 
lenni, meghívást kap erre a 
tanfolyamra.

Kívánom, hogy Ebes minden 
jógát gyakorló embere folytas-
sa testi, idegrendszeri fejlő-
dését, és legyen egészséges, 
vidám tetterős tagja a társada-
lomnak! 

Mutassanak követhető pél-
dát a felnövekvő nemzedék-
nek! 

Tisztelettel: 
Dudás Jenő Zsolt

Testmegújító Jógatanár, 
Védikus Szakértő

Élelmiszeripari Automatizálási 
Üzemmérnök

Védikus Tudással 
Magyarországért Alapítvány 

Alapítója

Beszámoló egy jóga tanfolyamról a Hagyományok Házában

Gyermeknap
A Benedek Elek Óvoda

2015. május 23-án (péntek) 9 – 11.30 óra
rendezi meg a gyermeknapot.

Programok:
–  Tehetséggondozó műhelyek előadása (zenés gyermektorna, 

mazsorett, színjátszó, zeneovi)
– Pontgyűjtő játékos feladatok → „játékvásár”
– Süti vásár
– Ugráló vár
Mindenkit szeretettel várunk! Belépő 350 Ft/fő

óvónénik

TÁJÉKOZTATÁS LAPZÁRTÁRÓL
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy május havi hirde-
téseiket 2015. május 20. (szerda) napjáig adhatják le a Köz-
ségi Könyvtárban.  
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Az „Egy iskola – egy pol-
gárőr” akció keretében az 
Ebesi Polgárőr Egyesület 
úgy határozott, hogy kiszé-
lesíti  az ifjúsággal kapcso-
latos eddig tevékenységét, 
ezért Egyesületünk felvet-
te  a kapcsolatot az Ebesi 
Arany János Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskolával.

Ennek eredményeképpen 
2007. március 27-én meg-
alakult a kispolgárőr cso-
port, annak érdekében, hogy 
a legfiatalabb generációval 
megismertessük a polgár-
őrség önként vállalt bűn-
megelőzési munkáját. Min-
den évben foglalkozásokat, 
versenyeket, vetélkedőket, 
intézményi látogatásokat 
szervez az Egyesület, és le-
hetőséget teremt különböző 

rendezvényeken való rész-
vételre. 

A gyerekeknek régi kíván-
sága volt az, hogy betekin-
tést nyerhessenek a rendőr-
ség munkájába.

Mivel egyesületünknek 
rendkívül jó a kapcsolata a 
Hajdúszoboszlói Rendőrka-

pitánysággal március 25-ére 
sikerült időpontot egyeztetni 
a Kapitány Úrral és enge-
délyt kaptunk a látogatásra.

Először Karácsony Béla 
rendőr százados, bűnmeg-
előzési tanácsadó vezetésé-
vel a nyomozók munkájába 
tekinthettünk be.

Megtudhattuk hogyan tör-
ténik a nyilvántartásba vétel, 
hol készülnek a fényképek, 
miként vesznek ujjlenyoma-
tot, illetve milyen módsze-
rekkel lehet ujjlenyomatokat 

keresni a bűntettek helyszí-
nén. 

A következő helyszín a 
Tanácskozóterem volt. Itt 
Papp Lajos rendőr alezredes 
rendészeti osztályvezető és 
Kerékgyártó János rendőr 
törzszászlós balesethelyszí-
nelő fogadott bennünket. 
Megtekinthettük a rendőrség 
által használt eszközöket, 
többek között a lövedékálló 
mellényt, a szolgálati fegy-
vereket, a bűnüldözést segí-
tő eszközöket.

Az élményszerű előadás, a 
személyes történetek felkel-
tették a kispolgárőrök érdek-
lődését, sok kérdést váltott 
ki gyerekekből, főleg aztán, 
hogy ki is próbálhattak né-
hány eszközt. A jó hangula-

tot tovább fokozta, amikor a 
látogatás végén megnézhet-
tük a kapitányság legújabb 
szolgálatai járművét és azt 
is megengedték, hogy beül-
hessünk csodaszép autóba.

Rengeteg ismerettel gaz-
dagodva, nagyon jó hangu-
latban telt el ez a délután. 
Bízunk abban, hogy máskor 
is lesz lehetőségünk bete-
kinteni a rendőrségen folyó 
munka mindennapjaiba, és 
lesz néhány tanulónk, aki 
ezt a pályát választja hiva-
tásának.

Köszönjük a kedves fo-
gadtatást és a szervező 
munkát a Hajdúszoboszlói 
Rend őrkapitányság tisztjei-
nek és munkatársainak.

Ebesi Polgárőr Egyesület

Látogatás a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságon

Ebesen 2015. március 20. és április 16. közötti időszakban 
egy bűncselekmény jutott a rendőrség tudomására.

2015.03.20-án 15 óra 40 perckor egy ebesi férfi a tulajdonát 
képező személygépkocsival közlekedett a Debrecen-Hajdú-
szovát közötti 4805. számú úton, amikor a rendőr közlekedési 
ellenőrzés céljából megállította. Az ellenőrzés során a jármű-
vezető a tulajdonjogának igazolására egy általa készített hamis 
adás-vételiszerződést adott át az intézkedő rendőrnek. Az ebesi 
férfi a helyszínen elfogásra és előállításra került a Hajdúszo-
boszlói Rendőrkapitányságra, vele szemben hamis magánok-
irat felhasználása vétségének megalapozott gyanúja miatt bün-
tetőeljárás indult. 

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s 
amennyiben bármilyen jogsértésről információval rendelkez-
nek, értesítsék a rendőrséget vagy a település körzeti megbí-
zottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A beje-
lentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan 
– kezeli:

Mészáros József r. ftzls. csoportvezető 06-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. főrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 06 52/558-510vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ  112segélyhívó 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 Irodá-
ban az Ebes, Rákóczi utca 6. szám alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor
r. alezredes, kapitányságvezető

K É K  H Í R E K
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Negyedik alkalommal került megrendezésre a jótékonysági 
bál, Ebes Község Önkormányzata és az Ebes Fejlődéséért Köz-
alapítvány szervezésében.

Örömmel mondhatjuk el, hogy az Alapítvány célkitűzését: 
a „Tegyünk együtt gyermekeink egészségéért programot” so-
kan támogatják részvételükkel, támogatói jegyekkel, tombola 
felajánlásokkal vagy éppen az asztalra kerülő sütemények ké-

szítésével. Az idei bál bevételből a Benedek Elek Óvodának 
készségfejlesztő játékokat vásárolunk. Köszönet a támogatók-
nak: Kerekes Kft., D-Profil Kft., Nyír-ber Kft., Balázs–Vécsey 
Kft., Ebesi Pékség, Szoboszló Coop, Deút Kft, Bodó Sándor, dr. 
Györgyi Zoltán, Jama Szépségszalon, Oláhné Vágner Zita, Be-
nei Péter, Nagy Lajos, Hajdú István, Arany Oroszlán Étterem, 
Jupi-Mix Kft., dr. Okváth László, Kurucz Ferenc, Szabó Ger-
gely, Ebesi Százas, Ebesi Zöldséges, Paripa Csárda, Ambrózia 
Étterem, Hungarospa Zrt., Hajdúszoboszlói Városgazdálkodá-
si Zrt., Elite Fehérnemű, Pető László, Csinibaba Divat Üzlet, 
Curver Kft., Real bolt-Nagy Sándor, Meal Trade Kft., Tell Kft., 
Trendy Butik, Fábián Virág és Ajándékbolt, Frakk Kisállat Fala-
tozó, az óvoda dolgozói és az óvodás gyermekek szülei.

Rózsahegyiné Juhász Éva
kuratórium elnöke

Mozgalmas hónapot tudhat maga mögött az ebesi Széchényi 
Ferenc Tájmúzeum. Március 15-én megnyílt a „Mundérba bújt 
történelem” című kiállítás. Túri János magánygyűjtő katonai és 
rendfenntartó szervek egyenruháiból, továbbá az I. és II. Világ-
háború hétköznapi tárgyaiból készült tárlatot szemlélhették meg 
az érdeklődők. A múzeumot nem csak a „történelem szelleme” 
hanem az ebesi Benedek Elek Óvoda és az Arany János Magyar 

– Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola és apróságai is „megszállták”, ahol játékos múzeumpeda-
gógia foglalkozáson a mindennapokban is hasznos tudással gya-
rapodtak, és egy rövid tárlatvezetés keretén belül megismerked-
hettek a katonaság és rendfenntartó szervek rövid történetével.

„Majd a mindent a szemnek és semmit a kéznek” általános 
törvénye a múzeumon belül feloldást nyert, és a gyerekek leg-
nagyobb örömére a történelem érintés közelbe került, persze 
mindezen „hadműveletet” katonás fegyelem kísérte végig. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni az óvoda és az általános 
iskola pedagógusainak a segítségét, hogy koordinálásukkal 
sok gyermek tekinthetett bele a múzeum érdekes és élettel teli 
oldalába. 

Kovács Sándor történész
Széchényi Ferenc Tájmúzeum

Történelem alulnézetből

Ebes Község Bálja
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Ismerjék meg Autósiskolánk kedvezményrendszerét!
Megér egy próbálkozást!

www.harmatiautosiskola.hu

50 %-os 
tandíjkedvezménnyel 

személygépkocsi-vezetői tanfolyamot  
indítunk Ebesen a Művelődési Házban

2015. április 28-án kedden 18,00 órakor

Harmati  Autósiskola

Jelentkezni lehet a helyszínen a Művelődési Házban, 
vagy 

Harmati Lászlónál a 06-20-988-95-96 telefonszámon
e-mailben: harmatilaszloo@gmail.com

OKÉV: 09-0287-04

 

 

 

 

 SZIVATTYÚ SZERVIZ 
Hivatalos márka kereskedő és szerviz 

Ebes, Ifjúság u. 7. sz. 
SZATMÁRI TIBOR   tel.:   06-30/9067-806 

 
      Vállalom:  
 szivattyúk javítását, 
 szivattyúk forgalmazását 

 
Nyitva tartás: 

Hétfő – péntek: 8.00 – 18.00 
Szombat:           8.00 – 12.00 
Vasárnap:                    Zárva  

 

 

 
 

Az óvodástól a nyugdíjasig, 
minden ebesi versenyzőt nagy 
tapssal köszöntött a több száz 
fős közönség Debrecenben, az 
5 fordulós Oxigén kupa ered-

ményhirdetésén. Az ünnepé-
lyes díjkiosztón a szervezők 
külön megemlítették az ebesi 
atléták kiváló szereplését, ki-
magasló teljesítményüket. 
Összetett aranyérmeseink: 
Egri Kincső, Mészáros Nóra, 
Fodor Levente, Enyediné Do-
bai Henriett, Lugosi Imréné, 

Varga Sándor és Sós Barna-
bás. Ezüstérmeseink: Fodor 
Szabolcs, Fodor Tamás és 
Kiss Patrik. Bronzérmes lett 
Lugosi Imre. Az érmeseinken 

kívül többen dobogó körüli 
eredményt értek el a nagyerdei 
versenyen és minden ebesi in-
dulónk kitartóan és nagyszerű-
en futott az októbertől márci-
usig tartó versenysorozatban, 
legyőzve és megküzdve a tá-
vokkal és a téli időjárással.

Sós Barnabás  

Generációs futósikerek

Április 9-én a közelgő Ma-
gyar Költészet Napja alkal-
mából író-olvasó találkozóra 
invitálta közönségét a Községi 
Könyvtár. Az iskola tanulói és 
tanárai szép számmal jelentek 
meg a rendezvényen, ahol Sin-
ka István Kossuth-díjas író és 

költő munkássága előtt róhat-
tuk le tiszteletünket. 

A műsor előadói között kö-
szönthettük Erdélyi Márta 
Sesztina Jenő-díjas versmon-
dót, és Andics Árpád Holló 
László-díjas fotóművészt is. 
Mindkét előadó meghatódva 
mesélt élményeiről, illetve 

szavalták el az általuk ked-
velt verseiket és novelláikat. 
Megismerhettük Sinka István 
munkásságának főbb momen-
tumait, betekintést nyerhettünk 
élete bizonyos meghatározó 
szakaszaiba az előadás kerete-
in belül.

Reméljük, a rendezvényünk 
elérte célját és elmélyíthettünk 
olyan tudást és érzelemvilágot 
a tanulókban, mely tovább sar-
kallja őket arra, hogy a költé-
szettel még mindig érdemes 
foglalkozni.

Kaszás Csilla
könyvtárvezető

Költészet napi  
író-olvasó találkozó

Hirdetés
Tevékenyen a Jövőnkért Szociális Szövetkezet szolgáltatásai: cipő-

javítás, késélezés, kertek kaszálása, fűnyírás, kisebb házkörül végez-
hető munkákat vállalunk.  Ebes, Rákóczi u 12  Új szolgáltatásunk az 
egészségért!  Előzetes bejelentkezéssel: Reflexológia 

A reflexzóna masszázs serkenti a vér és nyirokkeringést, amivel  a 
test öntisztulási képességét megtöbbszörözhetjük. Mivel erősíti az 
immunrendszert így az öngyógyító folyamatokat beindítja. Oldja a fe-
szültséget, relaxál és kellemes közérzetet ad.

A reflexológia világszerte elismert természetgyógyászati módszer.
Telefon:  06-70/334-5407



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
8

Április hónap elején az 
Ebes KKSE vezetősége a 
felnőttcsapat élén edzőt vál-
tott, Bak Attila helyett, az 
UEFA „A” licensszel rendel-
kező Bernáth Lajost nevezte 
ki. A leköszönő edző az után-
pótlásban lát el további felada-
tokat! 

Bernáth Lajos korábban játé-
kosként a DVSC és a Szolnok 
színeiben több NB-s mérkőzést 
tudhat maga mögött.  Edző-
ként inkább az utánpótlás-
ban tevékenykedett, jelenleg 
is a Debreceni Sportcentrum 
– Sportiskolánál edző, ahol 

több korosztályos tornát meg-
nyert az éppen aktuális csapa-
tával. Sok sikert kívánunk a 
munkájához! 

Az U15-U18 és a U21-es 
csapataink tisztességesen sze-
repelnek a számukra előírt kor-
osztályos bajnokságokban!

Az U15-ös csapat edzői 
posztját Ifj. Leiter Bálint vette 
át a bajnokság elején, személye 
miatt több új helyi kötődésű já-
tékos igazolt az egyesülethez, 
az U18 és a U21 edzője pedig 
továbbra is Kovács József, aki 
szintén remek szakmai munkát 
végez!

A Bozsik Egyesületi Prog-
ramban szereplő csapataink ki-
tűnően szerepeltek a Hajdúszo-
boszlón megrendezésre kerülő 

korosztályos tornákon, edző-
jük Magyar György.

Nagy István Zsombor
elnök

A KKSE hírei

Immár harmadik alka-
lommal rendezte meg az 
Ebesi Sportbarátok Köz-
hasznú Egyesület Floorball 
szakosztálya a Húsvét kupa 
házi floorball bajnokságot. A 
húsvéti locsolkodás fáradal-
mait kellően kipihenve és az 
iskolai tanulásba visszarázód-
va, egy gyönyörű napsütéses 
péntek délután zajlottak a 
mérkőzések. Az időjárásnak 
köszönhetően az eddig meg-
szokott tornaterem helyett, az 
iskola aszfaltozott kosárlabda 
pályája adott otthont az ösz-
szecsapásoknak. Az 1-2. osz-
tályosok mutatták meg először 
tudásukat. Meglepően sok kis 
iskolás jelentkezett, akik na-
gyon izgatottan várták már a 
rendezvényt. A csapatok két 
csoportra lettek osztva, ahol 
körmérkőzéses rendszerben 
minden csapat játszott egy-
mással. A győztes csapatok 2 
pontot, döntetlen esetén a két 
csapat 1-1 pontot kapott. A 
csoporton belül zajlott mérkő-
zések alapján a legtöbb pontot 
szerzett csapat a -veretlenül 
teljesítő- „Vérfarkasok” let-
tek az első helyezettek, az egy 
vereséget elszenvedő „Skor-
piók” lettek a másodikok. A 
harmadik helyezést -a cso-
portmérkőzések után pont-
egyenlőséggel álló- „Nagyok” 
és „Farkasok” csapata között 
kellett eldönteni. A párharcból 
-idén- a „Farkasok” jöttek ki 
győztesen. A mérkőzést fél-

pályáról üres kapuba végzett 
büntetőütésekkel sikerült el-
dönteni, hiszen a rendes játék-
időben nem bírt egymással a 
két csapat.

A nagyobbak már sajnos ke-
vesebben vettek részt, ami talán 
a debreceni cirkuszi előadás-
nak volt köszönhető. Ebben a 
korosztályban már komolyabb, 
harcosabb mérkőzéseknek le-
hettek szemtanúi a lelkes szur-
kolók. A korcsoportban (II. 
korcsoport, 3-4. osztályosok) 
nevezett öt csapat mindegyike 
összemérte erejét a többiekkel. 
A mérkőzések végeredménye 
alapján elmondható, hogy ki-
egyensúlyozottabb volt a me-
zőny, hiszen több alkalommal 
is döntetlen végeredmény szü-
letet. A bajnokságot ebben a 
korosztályban a „Lángszórós 
nyuszik” nyerték hibátlan tel-
jesítménnyel. A másodikak az 
„Anti-dugulás-elhárítók” let-

tek. A harmadik hely sorsa itt 
is izgalmasan alakult. Az utol-
só mérkőzés („Kőkemény at-
léták – „Lángszórós nyuszik”) 
eredményétől függött, hogy 
a „Kőkemény atléták” vagy a 
„Sportosok” csapata végez a 
harmadik helyen. Az összecsa-
pás után a „Sportosok” örül-
hettek, hiszen a nyuszik ezt 
a mérkőzést is győzelemmel 
zárták.

A felsősök – vélhetően – a 
hétvégére feladott házi felada-
tokat csinálhatták, mert sajnos 
nagyon kevesen képviseltet-
ték magukat. A III. és IV. kor-
csoport összevonásra került, 
ugyanis az 5-6. osztályosokból 
kettő a 7-8. osztályosokból 
csak egy csapat nevezett és 
várta meg a sorra kerülésüket. 
A kis létszámra tekintettel, 
kétfordulós körmérkőzésekre 
került sor. A korosztályok kü-
lön kerültek értékelésre, annak 

ellenére, hogy a 7-8. osztályo-
sokkal is összecsaptak az 5-6-
sok. Végeredményként a „Ver-
hetetlenek” nyakába arany, a 
„Plasma Team” csapat tagjai-
nak nyakába ezüstérem került.

A 7-8. osztályosoknál ellen-
felek nélkül, de tudásukat azért 
megmutatva az „IFA- Ideig-
lenes forgalmi akadály”-ok 
győztek.

A sportdélutánon a helyezet-
tek érem díjazásban részesül-
tek, és minden tanuló oklevelet 
kapott a pályán mutatott telje-
sítménye elismeréséül.

Makai Zsolt
ESBE Floorball szakosztály 

vezető

Húsvéti házi floorball bajnokság

VI. 
Sportmaraton

Az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesület idén 
hatodik alkalommal rende-
zi meg a Sportmaraton ren-
dezvényét. Várunk minden 
kedves szabadidős sportolni 
vágyó családot, sportolót, 
sportbarátot 2015. május 
23-án reggel 9.00 órától a 
Művelődési Ház mögötti te-
rületeken és a sportpályákon. 
Részletes programok hama-
rosan a hirdetőkön és a hon-
lapunkon. 

Sportoljunk egy jót együtt 
és érezzük jól magunkat. 
Sportra fel!

Elnökség
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Év elején, az éves programok összeállításánál eldöntöttük, 
hogy amikor beköszönt a tavasz, teszünk egy kirándulást, és egy 
vidám délelőttöt eltöltünk a megszépült Nagyparkba.

Választásunk március 27-ére esett. A gyerekek már előző na-
pokban beszéltek róla, mivel készülnek erre a napra. Pénteken 
reggel minden kisgyerek hátizsákkal, innivalóval és nassolni 
valóval felszerelkezve érkezett óvodába. Már a reggeli időszak-
ban örömmel beszélgettek róla, ki mit, és főleg milyen hátizsá-
kot hozott magával. Tízórai után az óvoda minden kisgyereke 
a felnőttek kíséretével egyszerre indult el a nagy kalandra. A 
Nagyparkban örömmel bontogatták az enni, inni valókat. Sokat 
futkároztunk, mozogtunk, bogarásztunk, megfigyeltük a tavaszi 
erdőt, hallgattuk a madarak énekét.

Jó emlékkel, kicsit elfáradva tértünk vissza az oviba.
 Nagy Sándorné óvodapedagógus

„Zöld” munkacsoport

Kirándult az óvoda

Egyedülálló és nélkülözhetetlen kincsünk a víz, melyet éle-
tünk minden percében óvnunk kell. 

Mindannyian tehetünk érte valamit, ha egy kicsit jobban oda-
figyelünk arra, hogyan használjuk nap, mint nap. Minden évben 
március 22-én ünnepeljük a Víz Világnapját!  

Ez a jó alkalmat teremt arra, hogy végiggondoljuk, mit jelent 
számunkra a víz, mint az élet jelképe, szimbóluma, melyet jog-
gal tekinthetünk az élet bölcsőjének.

Zöld Óvodaként, nagyon fontosnak tartjuk gyermekeinkbe 
„elültetni” a környezet iránti szeretetet, tiszteletet és annak vé-
delmét, valamint az energiatakarékosságot. Ennek kapcsán sok-
szor beszélgettünk a víz fontosságáról, védelméről.

Évek óta nagy lelkesedéssel készülünk erre a jeles napra. Idén 
megint meghirdettük óvodánk gyermekei és dolgozói között az 

„ÖLTÖZZÜNK KÉKBE” akciót. A lényeg, hogy ezen a napon 
minél több kékszínű ruhadarab legyen rajtunk.

Erre a napra alkotói pályázatot is hirdettünk a gyerekeknek.
A munkákból óvodánk előterébe varázsoltunk izgalmas víz 

alatti világot, melyet gyerekek, szülők és minden hozzánk be-
térő megcsodálhatott.

Március 23-án reggel az óvoda „bekékült”. Kicsiktől a nagyo-
kig mindenki kékbe öltözve érkeztek meg.

A meghirdetett akciónk elérte célját. A nagy lelkesedés jutal-
ma egy-egy Elismerő Oklevél volt, melyet a közös éneklés után  
minden csoport  és a dolgozók is átvehettek. 

A napot egy közös KÉK fotó elkészítésével koronáztuk  
meg.

 Leiter Márta  óvodapedagógus
„Zöld” munkacsoport

 Jeles napok az óvodában

Mátrabérc, Hanák Kolos és a 
Muzsla Teljesítménytúra 2015.

Minden év egyik várva várt és egyben a legnehezebb teljesít-
ménytúrája a gyöngyösi Hanák Kolos Túraegyesület által szer-
vezett Muzsla (26 km) Hanák Kolos (36 km), Mátrabérc (55 
km) túra, mely egyfajta szintfelmérő a szakosztályunk „túrafüg-
gő” tagjainak. Ebben az évben két kisbusszal indultunk útnak, 
egy 8 fős csapattal a Mátrabérc 2734 m-es szintkülönbségét ké-
szültünk legyőzni, míg a másik busszal érkezettek a Hanák Ko-
los 1279 m-es és a Muzsla 830 m-es szintkülönbségét indultak 
leküzdeni.  

A Mátrabércen már 6.11-kor indultunk útnak Sirokról, hogy 
13 óra múlva beérhessünk a célba. Mind a nyolcan kemény küz-
delmek árán, de büszkeséggel a szívünkben és fájdalommal a 
lábainkban értünk be Szurdokpüspökibe. 

A Hanák Kolos távot választók reggel 8.15-kor indultak neki 
verőfényes napsütésben, a Kékes hegyről lefelé tartva, míg a 
Muzsla távjának 9 órakor kezdtek neki túrázóink. Minden 
résztvevő számolva a kilométereket egészen Szurdokpüspökig 
kitartóan küzdött és a célba beérkezve nyugtázhatta, hogy „ezt 
is meg tudta csinálni, megint legyőzte a kilométereket, a szint-
emelkedéseket és önmagát”.  A táv nehéz és fáradságos volt, de 
a káprázatos napsütés és a Mátra csodálatos hegyei és völgyei 
újra és újra elkápráztatták a túrázók ezreit, csodálatos kilátással 
ajándékozva meg a kitartó sportolókat. 

Zelizi Krisztina
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Sherlock Holmes-ként 

nyomoztunk – sikerek az 
angol nyelvi versenyeken

Az Országos Angol Nyelvi Te-
hetségkutató Verseny miskolci 
döntőjében összesítésben – a 
9-10. osztályos középiskolásokat 
is megelőzve – 6. helyen végzett 
iskolánk 6. osztályos tanulója, 
Szombati Vivien. Felkészítő ta-
nár Csiháné Pálinkás Krisztina. 

A debreceni Dózsa György ál-
talános iskola 2015. március 27-
én rendezte meg a megyei angol-
német nyelvi játékos vetélkedőt: 
„Segíts Sherlock Holmes-nak, 
nyerj csapatodnak” címmel.

Izgalmas nyomozásra invitál-
ta az 5-6. osztályos tanulókat. 3 
fős csapattal lehetett benevezni. 
A csapatok kreativitást igénylő, 
játékos feladatokat oldottak meg. 
Előzetes feladat volt: csapat ne-
vet választani és jelmezt készíte-
ni, továbbá a témához kapcsoló-
dó alapszókincs elsajátítása (sze-
mélyleírás, nyomozással kapcso-
latos szavak, helymeghatározás 
kifejezései).

Iskolánkból a 3 fős angol 
nyelvi csoport résztvevői: Kiss 
Zoltán 6.a., Szoboszlai Botond 
és Palcsu Zalán 6.b. osztá-
lyos tanulók. A csapatunk neve 
„Bulldogs” volt

Angol nyelvből 33 csapat in-
dult, iskolánk csapata a IV. he-
lyezést érte el (sajnos 1 ponttal 
lemaradva a III. helyezettől). 
Felkészítő tanárok: Trefán Gab-
riella, Csiháné Pálinkás Kriszti-
na

A TITOK Oktatásszervező BT. 
által szervezett országos angol 
nyelvi tesztverseny Budapesten  
2015. május 10-én megrende-
zendő versenyére iskolánkból 
Kiss Zoltán 6.a., Lajtai Tímea 
5.b., Lente Márk 5.b., Nagy Ger-
gő 5.b. osztályos tanulók jutottak 
be.

Felkészítő tanár: Trefán Gab-
riella.

Az MM Publications szerve-
zésében a nemzetközi FOX ver-
seny Magyarországon második 
alkalommal 2015. március 3-án 
került megrendezésre az iskolá-
ban, az egy fordulóból álló angol 
nyelvi verseny. A versenyzők az 
általános iskolások körében 3 

kategóriában, 3-4, 5-6, 7-8. osz-
tályosok indulhattak az alábbi 
témakörökben: nyelvtan, szó-
kincs, helyesírás, kiejtés, kifeje-
zések, brit és amerikai kultúra, 
valamint a kötelezően megvásá-
rolt olvasmánnyal kapcsolatos 
kérdések. 30 feleletválasztós 
kérdésre kellett a helyes választ 
megadni, kivéve a 3-4. évfolya-
mosokat, ott csak 15 kérdésre. 
Iskolánkat Nagy Gergő 
 (5.b.), Kiss Zoltán (6.a.), Laj-
tai Tímea (5.b.), Simon Máté 
(5.b.), Morvai Milán (7.a.), 
Szentmiklósi Dorka (3.a.)

Erdei Zsolt Balázs (4.a), Nagy 
Vivien (6.b.), Páll Balázs (5.a.), 
Pintyák Vivien (5.a.), Dudik Zsó-
fia (5.b.), Csízi Hajnalka (7.a.), 
Abai Evelin (7.a.), Karsai Bence 
(5.a. ), Lajtai Levente (5.a.), Fa-
zekas Bence (7.b.), Szűcs Réka 
(3.b.), Kása Levente (4.b.), Gö-
rög Gábor (4.b.), Fodor Tamás 
Levente (4.b.), Megyaszai Lili 
(8.a.) tanulók képviselték, akik 
a több ezres jelentkezők közül 
előkelő helyeken szerepeltek. 
Felkészítő tanárok Trefán Gab-
riella, Kathyné Sárkány Noé-
mi, Csiháné Pálinkás Kriszti-
na, Négyesiné Takács Szilvia, 
Tamássy Zoltán és Szulyák Ani-
ta.

Meséltünk Tégláson
Két elsős és két másodikos ta-
nulónk vett részt a Tégláson 
megrendezett Babszem Jankó 
országos mesemondó versenyen. 
Szöllősi Lara, Palcsu Hédi, Ko-
csis Csaba és Sarkadi Balázs is 
szépen szerepeltek. Az elsősök 
közül Palcsu Hédi különdíjban 
részesült, míg a második korcso-
portban Kocsis Csaba a 3. helyen 
végzett. Felkészítők: Bálintné 
Bagdi Ibolya és Galgóczi Éva.

Képviseltettük magunkat a 
Víz Világnapján

Március 3-án, Hajdúszoboszlón 
a Víz Világnapjához kapcsolódó 
versenyen a 7.a. osztály csapata, 
Szathmári Dorina, Bari Barbara, 
Csízi Hajnalka és Kovács Vik-
tória képviselte iskolánkat. Fel-
készítő tanár: Négyesiné Takács 
Szilvia.

Elsősegélyt nyújtottunk
Az április 1-jén, Hajdúszobosz-
lón megrendezett területi első-
segélynyújtó versenyen a Gali 
Petra (7.a.), Fecskán Janka (7.a.), 
Abai Evelin (7.a.), Misák Vero-
nika (7.a.) és Sós Barnabás (7.a.) 
által alkotott csapatunk az előke-

lő I. helyen végzett, mely ered-
ménnyel bekerültek a megyei 
döntőbe. Köszönjük Gadóczi 
György segítségét a felkészülés-
hez. Kása Sándor

Megyei fordulóba jutottak 
rajzosaink

Lente Márk és Lajtai Levente 5. 
osztályos tanulók a képzőművé-
szeti pályázat keretében meg-
rendezett verseny megyei for-
dulójába jutottak. Felkészítőjük: 
Komócsinné Soós Judit.

Országos döntőbe jutott 
Bárczi Martina

A Gyöngyösön megrendezett 
területi akrobatikus Rock and 
versenyen Bárczi Martina 8.a. 
osztályos tanulónk a „formációs 
junior kategóriában” az előkelő 
II. helyezést érte el, így bejutott 
a Budapesten megrendezésre ke-
rülő országos döntőre.

Remekelt Sós Barnabás az 
országos sakk diákolimpián

Sós Barnabás a Miskolcon meg-
rendezett országos sakk diák-
olimpián szoros versenyben a 
16. helyen végzett.

Diákolimpiai bajnok futóink

A március 25-én Debrecenben 
rendezett mezei futó megyei di-
ákolimpiára 5 csapatot indított 
iskolánk. Az erős mezőnyben 
minden versenyzőnk dereka-
san helytállt. A 2004-2005-ben 
született lány csapatunk és a 
2002-2003-ban született fiú csa-
patunk is aranyérmes lett, így 
kijutottak a gödöllői országos 
döntőre. Megyei diákolimpiai 
lány bajnok csapatunk: Mészá-
ros Nóra 4.b., Sipos Katalin 4.b., 
Sós Anna 4.b. és Szentmiklósi 
Dorka 3.a. osztályos tanulók. 
Megyei diákolimpiai bajnok fiú 
csapatunk: Sós Barnabás 7.a., 
Fodor Norbert 6.a., Varga Fe-
renc 7.a., Mészáros István 6.a. 
és Vattai Levente 6.a. osztályos 
tanulók. Egyéni eredményük 
alapján Sós Barnabás 7.a., Fodor 
Norbert 6.a., Mészáros Nóra 4.b. 
és Kiss Patrik, iskolánk volt ta-
nulója is kvalifikálták magukat, 

hogy az ország legjobbjai ellen 
versenyezhessenek. Köszönet az 
Önkormányzatnak, Miklós Le-
ventének a versenyzők szállítá-
sért, valamint Fodor Árpádnak, 
Kassai Tibornak, Fodor Barbara 
Melindának, Léránt Antóniának, 
Egri Ferencnek és családjaiknak. 
Sós Barnabás

Jól szerepelt Szoboszlai 
Botond az országos 

matematika versenyen
A Zrínyi Ilona matematika ver-
seny Pécsen megrendezett orszá-
gos döntőjében Szoboszlai Bo-
tond a több ezer versenyző közül 
az 55. helyezést érte el. Felkészí-
tője Kissné Lantos Éva volt. 

Happy hét az iskolában
Iskolánk, már hat éve viseli az 
ökoiskola címet, azonban csak 
most először csatlakoztunk a 
Happy hét programjához.

A következő dolgokat valósí-
tottuk meg ezen a héten:

Az emeleti aulában elhelyezett 
tablókon kiállítást rendeztünk a 
vízről. 

Egész héten minden osztály-
ban két vízizsaru figyelmeztette 
a gyerekeket a vízfogyasztásra és 
ők töltötték meg a szünetekben a 
kihelyezett kancsókat csapvíz-
zel. A vízizsaruk büszkén visel-
ték az igazolványukat.

Minden óra végén megszólalt 
a vízidőt jelző szignálunk a „Víz, 
víz, víz, itt a víz...”. A második 
nap után már néhányan otthon is 
hallani vélték ezt a kis dallamot 
és késztetést éreztek a vízivásra.

Óriási szerencsénkre a Happy 
hét ideje egybeesett a nyílt taní-
tási hetünkkel, így minden nap 
szülők is voltak az iskolában, 
akikhez így közvetlenül eljutott 
a hét üzenete. Az iskolarádióban 
minden nap elhangzott egy 10 
perces ismertető a víz hasznáról, 
szerepéről.

Hétfőn, a Víz világnapját kö-
vető napon a felsős tanulóknak 
vetélkedőt rendeztünk. A vetél-
kedőt tartó Katona Erika tanárnő 
néhány érdekes kísérletet is be-
mutatott a vízzel kapcsolatban. 
A vetélkedő ideje alatt vízbárt 
rendeztünk be, amihez az egyik 
diákunk, Szoboszlai Botond szü-
lei felajánlottak egy víztisztító 
kancsót. A vízbárban szűrt csap-
vizet szolgáltunk fel kék színű 
szívószállal és citromkarikával 
díszítve.

Az utolsó napon, pénteken az 

Iskolai színes hírek
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egész iskola kékbe öltözött. A 
tízórai szünetben a díszudvaron 
egy óriási H2O-t alakítottunk ki. 
Két osztály meglepetés előadást 
tartott ebből az alkalomból. A 
4.b.osztályosok strandolóknak 
öltöztek, a 6.b. osztályosok pe-
dig egy vicces „vízibalettet” mu-
tattak be. Mindenki nagyon jól 
szórakozott.

Így zárult iskolánkban az első 
Happy hét. Tóthné Leiter Júlia – 
szervező

Robotokkal ismerkedtek a 
gyerekek

Iskolánkban a National Instru-
ments jóvoltából három  éve 
működő Robotika szakkörnek 
jelenleg 16 tagja van. A szakkör 
működését két mentor, Horváth 
Margit és Szabó István is segíti. 
Az idei tanévben részt vettünk 
a Robot Szumó Esztár Kupán és 
házi robotszumó versenyt ren-
deztünk. Nemrég pedig érdekes 
robotokat építettünk, amiket be-
mutattunk leendő elsőseinknek 
és a napköziseknek. A gyerekek 
játszhattak a robotkutyával, a 
távirányítható harci járművel, 
a kosárlabdázó robottal, ijeszt-
gette őket a robotkígyó. A leg-
népszerűbb azonban a cukorka-
adagoló robot volt. Köszönjük a 
National Instrumentsnek, hogy 
támogatásukkal iskolánk tanulói 
korszerű technikai eszközöket 
ismerhetnek meg. Kissné Lan-
tos Éva

Vitaminládából ehettek a 
gyerekek

A Szatmári-Ízek Kft. az EU és az 
FM támogatásával az egészséges 
táplálkozás népszerűsítésére Vi-
taminládával segítette az gyere-
kek vitamin ellátását, a Nemzeti 
Iskolagyümölcs Program kereté-

ben. A hét folyamán a gyerekeket 
friss zöldségekkel kínáltuk, akik 
szívesen kóstolták meg a sárga-
répát, céklát, fejes salátát, ubor-
kát, paradicsomot, paprikát, ret-
ket, de akár a nyers karalábét is.

Megemlékeztünk a Költészet 
Napjáról

1964 óta április 11-én, József 
Attila születésnapján, a Magyar 
Költészet Napját ünnepeljük. 
Iskolánkban idén először em-
lékeztünk meg erről a napról. 
Ünnepi műsor keretében a 2., a 
7. és a 8. osztályos diákok segít-
ségével felidéztük József Attila 
életét, költészetét, szellemiségét 
versekkel, dalokkal, a saját ön-
életrajzából, a Curriculum vitae-
ből vett idézetekkel. A műsorban 
közreműködött gitáron Fodor 
Barbara és klarinéton Balogh 
Tamás. Felkészítő tanárok Gal-
góczi Éva, Marosvölgyi Ágnes, 
Subáné Kiss Gyöngyi és Kiss 
József voltak.

Sikert hozott Szent Péter 
esernyője

A tankerületi Veres Péter irodal-
mi vetélkedőn iskolánkat a 6.b. 
osztályos Csízi Ildikó, Csor-
vási Réka és Nagy Vivien Lili 
képviselte. A Mikszáth Kálmán 
Szent Péter esernyője című kis-
regényt feldolgozó versenyen II. 
helyezést értek el. Felkészítőjük 
Fézerné Kaszás Mária volt.

Szülő – gyermek 
közlekedésbiztonsági 

foglalkozás
A KLIK Közúti Közlekedés-
biztonsági Akcióprogram és 
Intézkedési Terv keretében pá-
lyázatot hirdetett, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium közle-
kedésre nevelési programjának 
megvalósítására. Ezen a pályá-
zaton iskolánk közel 200 000 Ft 
támogatást nyert. A pályázat cél-
ja a szülők és a tanulók együttes 
megszólítása, illetve a közle-
kedési ismeretek széles körben 
való terjesztése. Ennek során 
április 16-án olyan délutáni 
foglalkozást szerveztünk, ahol 
az 1-4. évfolyamos gyermekek 
a szülőkkel, felnőtt hozzátarto-
zókkal közösen vettek részt egy 
iskolai foglalkozáson, amelynek 
témája a biztonságos közlekedés 
volt. A megjelent 18 gyermek 

és 18 felnőtt nagy izgalommal 
oldotta meg a játékos feladato-
kat. A közös megoldások során 
lehetőség nyílt a már ismert 
közlekedési ismeretek megerő-
sítésére, illetve kiderültek a gye-
rekek hiányosságai, amelyeket 
többen hazafelé tartva az utcai 
forgalomban már gyakoroltat-
tak is, pl. az zebrán való helyes 
átkelést. A 3-4. és az 5-8. évfo-
lyamon közlekedésbiztonsági 
monitoring felmérést végez-
tünk el, amely a gyerekek köz-
lekedésbiztonsági tudásszintjét 
mérte fel. Iskolai szinten közel 
100 tanuló vett részt a pályá-
zat céljának megvalósításában. 
A megnyert pályázati összeget 
az áprilisban elkészült közle-
kedési pályához tartozó közúti 
jelzőtáblák megvásárlására sze-
retnénk fordítani. A monitoring 
felmérések elvégzését Kissné 
Lantos Éva és Szabó Zsolt, a 
közlekedésbiztonsági foglal-
kozást Zelízi Mária irányította. 
Ezúton szeretnénk megköszönni 
az osztályfőnökök, és a szülők 
segítségét. Zelízi Mária

Képviseltettük magunkat a 
Bendegúz versenyen

Március 27-én iskolánkból 
nyolc diák képviseltette magát 
a Megyei Bendegúz nyelvész 
versenyen. A gyerekek ügyesen 
oldották meg a nem mindennapi 
nehézségű feladványokat. Részt-
vevők: Dávid Tamás, Érckövi 
Nikoletta, Pál Roland, Piskó 
Péter 1.a .osztályos, Nagy Kla-
udia Kitti 2.b. osztályos, Balogh 
Dorottya, Galgóczi Zsuzsanna és 
Pálóczi Imre 3.a. osztályos tanu-
lók. Felkészítő tanárok: Bálintné 
Bagdi Ibolya, Galgóczi Éva és 
Nagy Anita.

Erdei iskolába mennek a 6. 
osztályosok

Mintegy 600 ezer forint pályá-
zati forrásból erdei iskolában 
ismerkedhetnek meg a 6. osztá-
lyosok a természet szépségeivel. 

A hiányszakmákat 
népszerűsítették 

Márciusban a 7. évfolyamon két 
pályaválasztási előadást is tartot-
tak pályaorientációs tanácsadók 
osztályfőnöki órák keretében. 
Megtudhattuk, hogy az elkövet-
kezendő években a hiányszak-
mák tanulását ösztöndíjjal fogják 
támogatni. Ehhez kapcsolódva 
a Hajdú-Bihar Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara pályázatán 
iskolánk kiválasztásra került és 
30 gyerek utazhat Budapestre 
április végén a Szakma Sztár 
Fesztiválra, ahol különböző 

szakmákkal ismerkedhetnek 
meg tanulóink. Tálas Enikő

Látogatott volt a nyílt nap az 
iskolánkban

A nyílt napok keretében iskolánk 
életébe nyerhettek bepillantást az 
érdeklődők. Összesen 504 órán 
vettek részt a látogatók. Ezúton 
is köszönjük az érdeklődést!

Az iskolai élettel ismerkedtek 
a leendő elsősök

Az iskolai életet bemutató ren-
dezvénysorozat záró napja, a Ka-
kaó party nagy népszerűségnek 
örvendett a leendő elsősök köré-
ben. A rendezvényen különböző 
programokkal próbáltuk meg-
szerettetni iskolánkat a kicsikkel. 

Ügyeskedtek a kézművesek 
Húsvétra készülődve a kézmű-
ves szakkörösök az általuk ké-
szített ajándéktárgyakból vásárt 
rendeztek, mely nagy népszerű-
ségnek örvendett iskolánkban. A 
díszek Kádárné Domán Gyöngyi 
vezetésével kerültek ki a szorgos 
kezek közül.

Gyere velünk Erdélybe! 
2015. augusztus 10-15-e kö-
zött Bükklokára, Székelyföldre 
szervezünk nyári tábort. Várjuk 
mindazoknak a jelentkezését, 
akik szeretnék bebarangolni Szé-
kelyföld meseszép tájait, illetve 
érdekes, izgalmas programokra 
vágynak. A részletekről érdek-
lődni Katona Erikánál lehet. 

Ezúton szeretnénk köszönetün-
ket kifejezni a Deczki családnak, 
akik a filagória térkövezési mun-
kálatainál segítségünkre vol-
tak. Hálásak vagyunk továbbá 
Dzsudzsák Balázsnak az osztá-
lyaink részére felajánlott foci és 
kosárlabdákért. Mindezeken túl 
pedig köszönjük az önkormány-
zat szállításhoz nyújtott támo-
gatását, mellyel a gyermekeink 
eljutnak a különböző versenyek 
helyszíneire.

Összeállította: 
Szűcs Norbert 

intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető 
helyettes
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