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Egy újabb önkormányzati 
ciklus zárul le hamarosan, 
2019 októberében. Szabóné 
Karsai Mária Polgármester 
Asszonyt kérdeztem az eltelt 
időszakról és a további ter-
vekről.

– Milyen gazdasági évet zárt 
az önkormányzat 2018 végén?

– Az önkormányzat gaz-
dálkodása 2018-ban is – a 
korábbi évekhez hasonlóan 
– stabil volt, takarékos gaz-
dálkodással teljesítettük a 
költségvetésben előírt célo-
kat. 2018. év végére a költ-
ségvetésünk főösszege több 
mint 2 milliárd forint volt. 
(Ekkora nagyságrendű költ-
ségvetési főösszege még nem 
volt Ebesnek!) A kiemelkedő 
teljesítés legfőbb oka a meg-
nyert európai uniós pályázati 
támogatások magas összege. 
Az adóbevétel a költségvetési 
bevétel 26%-a volt 2018-ban, 
kötelező önkormányzati fel-
adataink ellátásához kapott 
központi támogatás bevétele-
ink 8%-át teszi ki.

A zavartalan településüze-
meltetés mellett számos fej-
lesztés is megvalósult 2018-
ban. Csak a jelentősebbeket 
kiemelve: útépítés az ipari 
parkban, kerékpárút Ebes-Haj-
dúszoboszló között, Óvoda 
bővítése és felújítása, Petőfi 
utca útépítés, futókör, kon-
dipark kialakítása, ingatlanok 
vásárlása, közvilágítás kiépí-
tése a feltáró utcákban. 

– A rendszerváltás óta a 
leghosszabb önkormányzati 
ciklus zárult le, Polgármes-
ter Asszony részéről pedig a 
második. Volt-e valamilyen 
különbség a két ciklus gazdál-
kodásában? Honnan indultak 
2010-ben és 2014-ben, és hová 

jutottak el a mandátum lejár-
tának végére?

Ha összehasonlítom a két 
ciklust, a legjelentősebb kü-
lönbség az, hogy teljesen hi-
telmentesen gazdálkodtuk 
végig ezt a ciklust, ellentétben 
az első ciklus első két-három 
évével. Már most évről évre 

a tárgyévi fejlesztések mellett 
év végén is jelentős pénzma-
radvánnyal zárunk, és ez le-
hetőséget biztosít arra, hogy 
folyamatosan szépüljön, dina-
mikusan fejlődjön Ebes. 

Nehéz lenne megfogalmaz-
ni, hogy honnan indultunk és 
hová jutottunk el, hiszen egy 
település fejlődése, a pályáza-
tok, beruházások ciklusokon 
átívelnek. Ha végigsétálunk 
Ebesen és látjuk a megújult 
közintézményeket, megépült 
utakat, számba vesszük a 
sport infra stuktúra bővülését, 
és még sorolhatnám, érzékel-
hető a fejlődés. 

Én úgy érzem, hogy jelentős 
eredményt 2010-hez képest 
Ebes megítélésében, kapcso-
latrendszerében, a közösség-
építésben értünk el.

Egy település fejlettsége 
nagymértékben az ott élők 
életminőségén, az emberek 
közötti kapcsolatrendszer gaz-

daságán, az együttműködni és 
együtt élni tudáson múlik. A 
legfontosabb a közösség, ame-
lyet emberek alkotnak, a közös 
ténykedés, az együtt-tevés.  
Ebesen számos civil szervezet 
tevékenykedik aktívan, szoros 
kapcsolatban az önkormány-
zattal és intézményeivel. Ön-

kormányzatunk számára – és 
számomra személyesen is – 
nagyon fontos a lakosság kor-
rekt, rendszeres tájékoztatása, 
valamint az, hogy az önkor-
mányzat, a lakosság és a civil 
szervezetek között párbeszéd 
alakuljon ki. Meghatározónak 
tartom a vállalkozásokkal való 
kapcsolattartást is, és a sike-
rességükhöz szükséges körül-
mények biztosítását, hiszen a 
fejlődés kulcsa az erős helyi 
gazdaság, vállalkozóbarát he-
lyi politika. Összességében a 
fentiekben érzek előrelépést 
az eltelt időszakban, és bízom 
benne, hogy Ebes lakossága is 
így érzi.

– A 2014-ben megfogalma-
zott célok közül miket sikerült 
megvalósítani? Mik azok a 
fejlesztések vagy változások, 
amiket kiemelt fontosságúnak 
tart azok közül, amik megva-
lósultak? 

„Még nagyon sok a tennivaló, és én szeretnék 
a jövőben is ennek részese lenni”

(Folytatás a 2. oldalon.)
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– Programunkban kiemelt 
célként jelent meg a község út-
jainak szilárd burkolattal való 
ellátása. Az elmúlt öt évben 
megvalósult a Diófa, Szobosz-
lói, Tavasz, Ifjúság, Petőfi, 
Déli, Szent István utcák útépí-
tése és csapadékvíz elvezeté-
se. Folyamatban van a Bartók 
Béla utca útépítése. Több utca 
mart aszfaltos terítést kapott és 
felújításra került a Szepes utca.

A növekvő gyermek létszám 
miatt nagyon fontos volt az óvo-
da bővítése és felújítása. 2015-
ben átadtuk az új, a modern kor 
színvonalának és elvárásának 
megfelelő polgármesteri hi-
vatalt. Elkészült az Ebes-Haj-
dúszoboszló közötti kerékpárút. 
Elnyertük az Ipari Park címet, 
és több, kiemelt jelentőségű út 
épült meg az ipari parkban.

Áttekintve a 2014-ben meg-
fogalmazott célkitűzéseinket, 
megállapítható, hogy túlnyo-
mórészt sikerült teljesíteni vál-
lalásainkat. 

– Ebesen mindig vannak fo-
lyamatban levő beruházások 
és pályázatok. Sokaktól hal-
lom, hogy Ebes dinamikusan 
fejlődő település. Mik azok a 
közép- és hosszú távú célok, 
amiket fontosnak tart megva-
lósítani a település életében? 
Vannak-e a már folyamatban 
levő ügyeken túl tervek, és ha 
igen, mik ezek?

A végéhez közeledik a bent-
lakásos idősek otthona építése. 
Az Alapszolgáltatási Központ 
már év elején átköltözött az új 
épületbe, és terveink szerint, 
a bentlakásos rész is elkezdi 
működését az ősz folyamán, 
a szükséges engedélyek meg-
szerzését követően.

Önkormányzatunk pályá-
zatot nyújtott be új, két cso-
portszobás bölcsőde építésére. 
2017-ben kialakítottunk egy 
meglévő önkormányzati épü-
letben egy mini bölcsődét, de 
látható, hogy a kevés a férő-
hely. A beruházáshoz a terüle-
tet már megvásároltuk, várjuk 

a döntést a pályázat elbírálá-
sáról.

Elkészült újabb három utcá-
nak az útterve, és hamarosan 
az engedélyek is rendelkezé-
sünkre állnak, így a közeljövő-
ben megépülhet a Jókai, Köl-
csey és az Arany János utca is.

A képviselő-testület döntése 
alapján ebben az évben elindít-
juk a Liszt Ferenc utca mögötti 
részen az új utca kialakítását a 
telkek kimérésével, majd ké-
sőbbiekben pedig közművesí-
téssel.

Nagyon időszerű lenne az 
új Szolgáltatóház építése a 
Rákóczi utca 12. szám alatt. A 
meglévő ingatlanok állagmeg-
óvása, felújítása – gondolok itt 
többek között a ravatalozóra, 
a gyógyszertárra, a Görbe Ba-
logh kúriára – szintén fontos 
feladat. 

Igaz, kis lépésekben, de már 
elindultunk a ledes közvilágí-
tás megvalósításában, tervünk 
Ebes egész területén a közvilá-
gítás korszerűsítése.

De említhetném a telepü-
lés központjában a parkolá-
si nehézségek megoldását, a 
templomdombbal kapcsolatos 
elképzeléseket, Debrecen irá-
nyába a kerékpárút szorgalma-
zását és még sok-sok tervet.

– Befejezésképpen, egy las-
san aktuálissá váló kérdés. 
Tervezi-e Polgármester Asz-
szony folytatni a munkát?

– Valóban lassan aktuálissá 
válik a téma, engem is többen 
megállítanak ezzel a kérdéssel. 
A válaszom, igen. 2010-ben el-
indultunk egy úton, kitűztünk 
számos, a település fejlődésé-
nek irányát meghatározó célt. 
Ezekből a célkitűzésekből már 
nagyon sok megvalósult, de 
mint ahogy elmondtam, még 
nagyon sok a tennivaló és én 
szeretnék a jövőben is ennek 
részese lenni, amennyiben a 
lakosok, a választók is úgy 
gondolják.

– Köszönöm az interjút! To-
vábbi jó munkát kívánok!

Seres László

Miután márciusban döntés 
született arról, hogy a már 
folyamatban lévő pályázat 
mellett az ún. TOP program 
keretében is pályázni fog Ebes 
bölcsőde építésre, április 10-
én rendkívüli ülés keretében 
elfogadásra került a benyúj-
tandó pályázat. Ezen az ülé-
sen egy másik pályázatról is 
döntés született: az EFOP ke-
retében Ebes is részt vesz egy 
képzési szolgáltatásokat nyúj-
tó programban, amelynek do-
kumentációját véleményezte a 
Testület.

Április 24-én került sor a 
munkaterv szerinti testületi 
ülésre. A helyszín ezúttal az 
Alapszolgáltatási Központ új 
székhelye volt, ahol a kép-
viselők és az ülés további 

résztvevői bejárás keretében 
megtekintették az épülő idő-
sek otthonát. A munkálatok 
előrehaladott állapotban van-
nak, a tervek szerint ősszel 
már fogadhatja első lakóit az 
intézmény.

Az ülés további részében sor 
került az óvoda intézményve-
zetői pályázatának kiírására, 
mivel Czeglédiné Herczeg 
Ildikó jelenlegi intézményve-
zető ötéves megbízatása jú-
liusban lejár, és azt követően 
nyugdíjba vonul.

A 2018-as év önkormány-
zati gazdálkodásáról szóló 
legfontosabb döntések is meg-
születtek: elfogadásra került a 
belső ellenőrzésről készült be-
számoló, illetve az előző éves 
zárszámadásról szóló rende-

let. A zárszámadásból kiderül, 
hogy az Önkormányzat 2018-
as gazdálkodása eredményes 
és kiegyensúlyozott volt, a 
bevételek a tervezettnél maga-
sabb, a kiadások alacsonyabb 
szinten teljesültek. Szintén az 
EFOP program keretében ke-
rült sor a „Maradj Hajdú-Bi-
harban!” elnevezésű pályázat-
ról szóló rendelet megalkotá-
sára, amely első sorban a helyi 
fiatalokat igyekszik megszólí-
tani.

Az elmúlt hónapokban 
többször napirendre került 
az orvosi ügyelet kérdése, 
amelynek működésében vár-
hatóan néhány hónapon belül 
változás áll be: egy kifejezet-

ten ügyeleti tevékenységre 
szakosodott vállalkozás fogja 
ellátni a kistérség központi 
ügyeleti feladatait. A pályá-
zat részleteiről több körben 
egyeztetés zajlik Hajdú szo-
bosz ló városával.

Egy Ebesen beruházni kí-
vánó vállalkozás megkeresése 
nyomán sor került egy ipari 
parki ingatlan értékesítésre 
történő kijelölésére, továbbá 
döntött a Testület egy Rákóczi 
utcai ingatlan megvásárlásáról 
is. Zárt ülés keretében három 
ebesi család javára első lakás-
hoz jutók települési támogatá-
sáról döntöttek a képviselők.

Dr. Morvai Gábor
jegyző

Képviselő-testületi ülések áprilisban
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Szent György-nap a múzeumban

Felhívás!
A Debreceni Agglomerációs Hulladékgazdálkodási Tár-

sulás „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített 
hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszerre” el-
nevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00005 azonosítószámú 
projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edé-
nyek beszerzésére írt ki közbeszerzési pályázatot. 

A pályázatnak köszönhetően Hajdú-Bihar megyében 
cserére kerülnek a lakossági hulladékgyűjtő edények. 
Az új tárolóegységek szürke palásttal és tetővel, illetve 
szürke palásttal és sárga tetővel (szelektív hulladék részé-
re) rendelkeznek.

Településünkön várhatóan a nyári hónapok folyamán 
kerül sor a tárolóegységek cseréjére. A csere pontos idő-
pontjáról és menetéről időben tájékoztatjuk a Lakosságot. 
A cserét az Ebesi Községgondnokság Kft. bonyolítja le. 

Az érvényes hulladékgazdálkodási szerződéssel nem 
rendelkező ingatlanhasználóknál a cserét nem tudjuk 
elvégezni! A gördülékeny ügymenet érdekében kérjük a 
Lakosságot, hogy rendezzék függőben lévő ügyeiket az 
Ebesi Községgondnokság Kft. Széchenyi tér 1. szám alat-
ti irodájában. A cserét követően a Debreceni Hulladék 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. csak a szürke színű táro-
lóegységekből szállítja el a hulladékot. 

Megértésüket és szíves közreműködésüket köszönjük!
Ebesi Községgondnokság Kft. 

Ebes, Széchenyi tér 1.
Telefon:06-52/366-992,

              06-30/985-4997

TÁJÉKOZTATÁS
A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

(DHK Kft.) a hulladékgyűjtő edények cseréje kapcsán 
felkérte az Önkormányzatot, hogy a vonatkozó kormány-
rendelet alapján vizsgálja felül a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésére vonatkozó helyi rendeletét. A 
kormányrendelet értelmében a természetes személy in-
gatlanhasználók számára legalább 80 literes gyűjtőedényt 
szükséges biztosítani. A lakóingatlant egyedül és életvitel-
szerűen használó természetes személy ingatlanhasználók 
számára legalább 60 literes gyűjtőedényt szükséges bizto-
sítani. A jogszabály alapján tehát 60 literes tárolóegységet 
csak és kizárólagosan az életvitelszerűen egyedül élő 
személy használhat. A lakóingatlant egyedül és életvitel-
szerűen használó egyedülálló, 70. életévét betöltött termé-
szetes személy ingatlanhasználók hulladékszállítási díját 
az Önkormányzat továbbra is átvállalja. 

Az egy főnél nagyobb háztartásokban élőknek a jövő-
ben 80 vagy 120 literes hulladékgyűjtő edény használa-
ta kötelező. 

Az előírtak szerinti tárolóegységek cseréjét egybekötjük 
a hulladékgyűjtő edények cseréjével. A csere alkalmával 
minden szerződéssel rendelkező fél számára a rendeletben 
előírt űrmértékű hulladékgyűjtő edény kerül átadásra. 

A DHK Kft. jelezte továbbá, hogy a „zsákos” gyűjtés 
jelenlegi ebesi gyakorlata nem felel meg a jogszabályi 
előírásoknak. A DHK Kft. iránymutatásának megfelelő-
en a helyi rendelet e tekintetben is módosításra kerül, a 
zsákos gyűjtési mód 2019. július 31. napjával bezáróan 
kivezetésre kerül Ebesen. A hulladékot ily módon gyűjtő 
ingatlanhasználók esetében a jövőben a merev falú gyűjtő-
edények használata kerül előírásra. 

Azon a lakóingatlanoknak, melyek a lakhatáson kívül 
cégek, gazdasági szervezetek székhelyéül is szolgálnak, 
szükséges egy a cég nevére és egy az ott lakó magánsze-
mélyek nevére bejegyzett tárolóegységgel is rendelkeznie!

Bővebb felvilágosításért, kérjük, forduljanak az Ebesi 
Községgondnokság Kft.-hez. Megértésüket és szíves köz-
reműködésüket köszönjük!

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

Méhnyakrákszűrés
Méhnyakrákszűrés lesz a Védőnői Tanácsadóban (4211, 

Ebes, Rákóczi u. 16/hátul), június 21-én, pénteken 9–11 óra 
között. A vizsgálatot Dr. Lőrincz Judit végzi. 

Előzetes bejelentkezés szükséges, melyet munkaidőben 
személyesen, vagy az 52/366-821 telefonszámon lehet 

megtenni. 

Felhívás véradásra
Véradás lesz a Művelődési házban  
2019. 06. 18-án 15–18 óra között.Az Orvosi Ügyelet telefonszáma: 0630/698-0043

Április 24. hagyományosan a tavaszi kihajtás napja. A pász-
torok ezen a napon hajtották ki a legelőre a négylábú haszon-
állatokat. Erre az ősi mesterségre és pásztorünnepre emlékez-
tünk a múzeumban az ebesi iskolások és óvodások segítségé-
vel. Műtárgymásolatokon és műtárgyakon keresztül mutattuk 
be a pásztorok életének egy-egy érdekes szeletét.

Seres László
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Községünk épül, fejlődik. Itt a tavasz, és a község több pontján 
kezdődnek vagy folytatódnak az építkezések. A jelenleg folya-
matban lévő fejlesztések értéke közel 400 millió forint, mely 
majdnem teljes egészében önkormányzati saját erőből valósul 
meg.

A gyerekek nagy örömére elkészült az Ovi-Sport pálya 

Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Nemzeti Ovi-Sport 
Program keretében ovi-sport pálya építésére. A beruházás ke-
retében az óvoda udvarán egy 6x12 m méretű teljesen zárt mű-
füves pálya került kialakításra, melyhez önkormányzatunk 4,5 
millió forint önerőt biztosított. A pálya palánkkal körbekerített 
és hálóval fedett.
Az új létesítményt a gyerekek a május 21-én megtartott gyer-
meknap alkalmával hivatalosan is igénybe vehették. 

Befejeződött a Déli utca út és csapadékvíz elvezetés építése

Ebben az évben is folytatódik az útépítési programunk, mely-
nek keretében 2019-ben újabb három utca kap aszfalt burko-
latot közel 100 millió forint beruházási összegben. Ezek közül 
kettőnek a műszaki átadása is megtörtént a napokban. Az egyik 
a Déli utca, ahol az elkészült út 4,0 m széles, egyoldali lejtésű, 
a lejtési oldalon földmedrű profil árok, 0,5-0,5 m zúzottköves 
padkával. A beruházással egy időben a csapadékvíz elvezetés 
is megépült. A vízelvezetés oldalában a nagykapubejárók úttal 
történő kapcsolata is kiépítésre került. Miután a vízelvezetés 
nem érinti a túloldali kapubejárókat, ezért azok teljes átépítését 
sem kellett elvégezni, csak az útkapcsolat kialakítása történt 
meg.

Elkezdődött a Bartók Béla utca út és csapadékvíz 
elvezetés építése

A munkaterületnek a kivitelező részére történő átadásával el-
kezdődött a Bartók Béla utca út és csapadékvíz elvezetés építé-
se is a napokban. Ebben az utcában az  út 5,0 m szélességben, 

egyoldali lejtéssel,  a lejtési oldalon földmedrű profil árokkal 
és 1,0-1,0 m padkával épül meg.
A vízelvezetés kiépítése miatt az egyik oldalban ki kellett vág-
ni a fákat, de ugyanúgy mint minden más útépítés esetén, ősz-
szel pótlásra kerülnek a kivágott fák. A kivitelezés várhatóan 
június végéig befejeződik.

Jó ütemben halad a 
Bentlakásos Idősek 

Otthona lakóegységeinek 
kialakítása

2018-ban a kivitelező kivá-
lasztása közbeszerzési eljárás 
keretében megtörtént. A ta-
valyi évben megkezdődött és 
ez év májusában elkészülnek 
a bentlakásos lakóegységek.  
A beruházás keretében 16 la-
kóegység kerül kialakításra, 
maximum 34 fő bentlakásos 
ellátását biztosítva.
A kivitelezési munkát az EU-
RÓ-MÁDI Kft végzi bruttó 
233 millió forint értékben.

Megvalósult a Szent István utca út és csapadékvíz 
elvezetés építése is

Településünk egyik legnehezebben járható utcája a Szent Ist-
ván utca volt. Ebben az utcában az utca szélessége lehetővé 
tette, hogy 5 méter széles utat építsünk, 1,0-1,0 m földpadká-
val.
Az útépítéssel egy időben itt is kialakításra került a csapadék-
víz elvezetés. 

Hamarosan indul a  Szoboszlói utca közvilágítás bővítése 
ledes fényforrásokkal

Az elmúlt évben megkezdődött közvilágítási korszerűsítési 
munkákat ebben az évben folytatjuk, méghozzá új közvilágítá-
si hálózat építésével. A 2017 évben elkészült Szoboszlói utca, 
Platán sor felőli végén nincs kiépített közvilágítás. Annak ter-
veztetési és engedélyeztetési eljárását követően kiválasztottuk 
és szerződést kötöttünk a szakkivitelezővel a megvalósításra. 
A közvilágítás kiépítését a Mezei-Vill Kft-vel fogja végezni. A 
kivitelezést ez év augusztus végéig kell megvalósítani. A kö-
vetkező években önkormányzatunk az egész településre terve-
zi a közvilágítás korszerűsítését elvégeztetni.

Csősz Krisztián

Tovább folytatódnak a fejlesztések Ebesen 2019-ben is
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„Együtt kerek a világunk!”

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című 
pályázat célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények 
tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli 
kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását. Az okta-
tást támogató és kiegészítő 
kulturális nevelés jelentős 
szerepet játszik a gyerme-
kek személyiségfejlődésé-
ben és képességeik kibon-
takoztatásában, innovatív 
gondolkodásmódjuk kiala-
kításában.

A Benedek Elek Óvoda 
és Mini Bölcsőde három 
féléven keresztül együttműködő partnere volt a Hajdúszoboszlói 
KMVMKK-nak. Egy színjátszó és két kreatív tehetséggondozó kis-
csoport működött a mérföldkövekben. A pályázat számos szakmai 
anyagot biztosított a foglalkozások megvalósításához.

A projekt lezárásaként a szakmai műhelyekben részt vevő gyer-
mekek (24 fő) jutalomkiránduláson vettek részt.

A Hortobágyi Nemzeti Parkban érélményszerű túravezetéssel is-
mertük meg a vadon élővilágát a vadasparkban, majd ugyancsak 
rendkívül érdekes, óvodások nyelvén közvetített szakvezetéssel 
szereztünk rengeteg új ismeretet a Pásztormúzeumban.

Hangulati lezárásként megnéztük a „Daru mesét” a Látogató 
Központban.

Nagyon jól éreztük magunkat, sok-sok élménnyel tértünk haza.
Czeglédiné H. Ildikó intézményvezető

Tavasznyitogató
A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde minden évben meg-

rendezi „TAVASZNYITOGATÓ” programját. A rendezvény nyílt, 
így a szülők is részesei lehetnek ennek a délelőttnek. A bevételt a 
nagycsoportosok ballagtatására fordítjuk.

Az óvodapedagógusok mesejátéka – „A kiskakas gyémánt fél 
krajcárja” – nagy sikert aratott, rendkívüli élményt nyújtott a gyer-
mekeknek. Ezt követően hét helyszínen vehettek részt kreatív te-
vékenységekben. A produktumokat természetesen mindenki haza-
vihette.

Jól sikerült délelőttöt hagytunk magunk mögött, melyet a szülők 
is megfogalmaztak: „Ez az óvoda mindig tele van élettel!”

Czeglédiné Herczeg Ildikó intézményvezető

Gyermeknap az óvodában
Talán az egyik legkedveltebb 

esemény óvodásaink életében a 
gyermeknap. A program megva-
lósítására – az éjszakai eső miatt 
– a tágas tornateremben, széles 
folyosón és a csoportszobákban 
került sor.

Nevelési év végéhez köze-
ledvén a tehetséggondozó cso-
portok bemutatóját láthattuk 
(mazsorett, zenés torna, zeneovi, 
néptánc). A kézműves műhely 
kiállítást rendezett az év folya-
mán elkészült alkotásokból. A 
színjátszók az Iciri-piciri báb-
csoportok találkozóján mutatták 
meg tudásukat.

Ezt követően került sor az 
óvoda udvarára újként beszerzett 
létesítmény, mozgásfejlesztő já-
tékok ünnepélyes átadására. Pol-
gármester asszony az Ovi-sport 
többfunkciós pályához kívánt él-
ményszerű, hasznos tevékenysé-
get óvodásaink számára. A pálya 
megépítésére sikeresen pályázott 
Ebes Községi Önkormányzat, és 
biztosította az önerőt a kivitele-
zéshez. Az új mászókák, lépege-
tő, csúszda, kötélhíd beszerzését 
az óvoda alapítványa finanszí-
rozta. A játékok helyének kiala-
kítását, a homokozókba a ho-

mokot köszönjük Deczki Lajos 
vállalkozónak.

Ezután kezdődött a móka, a 
várt pontgyűjtő játék. Különbö-
ző állomáshelyeken az óvónők 
tervei alapján, de a szülők irányí-
tásával differenciált képességfej-

lesztő feladatokat oldottak meg 
a gyermekek, amiért jutalom 
korong járt. A korongokkal vá-
sárolni lehetett a „játékboltban”. 
A játékokat a szülők ajánlották 
fel az otthon megunt babákból, 
plüssből, kirakóból, mesekönyv-
ből stb. A „vásárlás” során új 
gazdákra találtak, így mindenki 
sok-sok kinccsel térhetett haza.

A gyermeknapot arcfestés és 
csillámtetoválás is színesítette, 
illetve süti vásárral is kiegészült, 
melynek bevételét (80 000 Ft) 
homokozó, dobálós és egyéb ud-
vari játékokra, a mini bölcsiben 
egy fix homokozó készítésére 
fordítjuk.

Köszönjük, hogy hozzájá- 
rultak a rendezvény sikeréhez, 
és részesei voltak ennek a nap-
nak!

Czeglédiné H. Ildikó 
intézményvezető

A fotót 
Jakab Attila készítette

A Föld napja
A Benedek Elek Óvoda és 

Mini Bölcsőde idén ismét meg-
emlékezett a Föld napja jeles 
napról, mely zöld óvoda lévén 
kiemelkedő szerepet tölt be az 
intézmény életében. Már óvo-
dás korban fontos megalapozni 
a gyermekek környezettudatos 
magatartását. A jeles nap al-
kalmából környezetközeli ese-
ményekkel hangsúlyoztuk a 
Föld fontosságát. A gyermekek 
„Szeretem a Földet” című rajz-
kiállításban mutathatták meg 
rajztudásukat, illetve azt, hogy 
miként szeretik bolygónkat. 
Ezt követően a gyermekek szü-

leikkel együtt szebbnél szebb 
Tündér-kerteket készíthettek, 
melyek az óvoda folyosóját 
díszítették. Végül közös virá-
gültetéssel zártuk a hetünket. A 
gyermekek által ültetett virágok 
ezentúl az óvoda belső udvarát 
díszítik.

Csörgő Brigitta
óvodapedagógus

A Benedek Elek óvoda és 
Mini Bölcsőde dolgozói a 
Zempléni-hegységbe kirán-
dultak. Rengeteg élmény-
nyel gazdagodva tértünk 
haza. Köszönjük Ebes Köz-
ségi Önkormányzatnak a 
támogatást!

Kirándulás
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Ebesi Majális 2019
Az előző napi zivatart szerencsére nem követte újabb, így szép idő fogadta a Művelődési Ház udvarára látogatókat május 1-jén. 
Mind a sport, mind a zene, mind a szórakozás szerelmesei, kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a számításukat a reggel 
kilenctől este kilencig tartó programsorozaton, amiből álljon itt egy kis ízelítő.

A rendezvényt a legendás Apostol zenekar fergeteges koncertje 
zárta

A Zsongvölgyi Hagyományőrző Egyesületnek köszönhetően a 
középkor világában érezhették magukat az érdeklődők

A mazsorett csoportok produkciói idén is nagy sikert arattak
Az Ebesi Piros Rózsa Népdalkör a népdalok legszebb kincseiből 

nyújtott át egy csokrot a hallgatóságnak

Az Ebesi Művelődési Ház Kéknefelejcs Citeraegyüttese színvonalas 
műsort nyújtott

Az Ebesi Hagyományőrző Egyesület színes és vidám sora nyitotta 
meg a délutánt

A délelőtt folyamán több sportágban is próbára tehették magukat 
az érdeklődőkIdén is Tatarek Rezső izzasztotta meg a mozgásra vágyókat



Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

7
Író-olvasó találkozó Lőrincz L. Lászlóval

2019. május 10-én az ebesi könyvtárba 
látogatott Lőrincz L. László, a népszerű 
kutató és író, akire nagyon sokan voltak 
kíváncsiak. A jó hangulatú író-olvasó 
találkozón vendégünk sok humorral fű-

szerezve mesélt diákéveiről, zegzugos 
útjáról az egyetemig, valamint ázsiai ka-
landjairól. Előadása után kérdésekre vála-
szolt, amik leginkább az írói munkásságá-
ra, annak kezdetére, valamint folytatására 

vonatkoztak. A számolatlanul záporozó 
kérdések végeztével dedikálásra és fotó-
zásra került sor.

Seres László

2019. május 18-án, szombaton délelőtt, napsütéses időben ke-
rült sor az Ebes települést Hajdúszoboszlóval összekötő kerék-
párút ünnepélyes átadására.

Az érdeklődő, biciklizni szeretők, családok a Széchenyi téren 
felállított sátrak mellett gyülekeztek. Minden regisztrált résztve-
vő kerékpáros kiegészítőt kapott, valamint a kerékpárja átesett 
egy közlekedésbiztonsági ellenőrzésen.

Fél tízkor több mint száztíz fő indult el kerékpárral Hajdúszo-
boszló irányába. Az ünnepélyes átadóra 10.30-kor került sor a 

kerékpárúton, a két település határán.
A rendezvény lebonyolításában az Ebesi Polgárőr Egyesület, 

az Ebesi Hagyományőrző Egyesület és a Hajdúszoboszlói Ren-
dőrkapitányság segített.

Seres László

Kerekezzünk együtt! Az „Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft. kulturális intézményei a köznevelés 

eredményességéért”
EFOP-3.3.2-16-2016-00044 

pályázat folytatódott az idén 
is.

Februárban a kommunista 
diktatúrák áldozataira emlé-
keztünk a Múzeumban, amin 
Badi Györgyi egykori kitele-
pített és Varjasi Imre, a Haj-
dú-Bihar Megyei Levéltár 
Hajdúböszörményi Fióklevél-
tára igazgatója tartottak elő-
adást a pályázatban részt vevő 
diákoknak.

A Széchényi Ferenc Tájmú-
zeum a Rákosi-korszakról, a 
hortobágyi kitelepítésekről és 

az 1956-os forradalomról és 
szabadságharcról szóló roll-up 
kiállításokat készített, amiket 
meg lehetett tekinteni a pályá-
zatban részt vevő iskolákban 
Hortobágyon, Hajdúböször-
ményben és Hajdúszoboszlón.

A tavaszi szakmai kirándulás 
a hírhedt recski internálótábor 

területére történt, ahol  tárlat-
vezetésben részesített minket 
a Recski Szövetség Egyesület 
munkatársa.

A pályázat keretén belül ke-
rült sor a Művelődési Házban 
a Haja István Helytörténeti 
Vetélkedő megtartására, ahol 

az általános iskolából érkezett 
32 fő diák 8 csapatban tette 
próbára a tudását és a kreati-
vitását.

Természetbarát Klub alakult, 
amely a Hortobágyi Nemzeti 
Parkban és a hozzá tartozó Vi-
zisétányon bővítette ismereteit 
a hazai élővilágról.

Köszönjük az ebesi Benedek 
Elek Óvoda, az Ebesi Arany 
János Magyar-Angol Két Ta-
nítási Nyelvű Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola, a 
hortobágyi Petőfi Sándor Ál-
talános iskola és Kollégium, 
a hajdúböszörményi Bocskai 
István Gimnázium és a haj-
dúszoboszlói Hőgyes Endre 
Gimnázium együttműködését 
a pályázat megvalósításában.

Seres László
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Bejelentés érkezett a rendőrségre 2019. április 29-én 18 óra körül, 
ami szerint a 4-es számú főút 213-as kilométerszelvényében anyagi 
káros baleset történt. A rendőrök a helyszínre mentek és igazoltatták 
a baleset részeseit. 

A rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi Seat típusú személy-
gépkocsijával közlekedett Ebes külterületén, a Zsong völgy utcán a 
4-es számú főút irányába. A sofőr a kereszteződéshez érve figyel-
men kívül hagyta az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát, 
behajtott az útkereszteződésbe és nekiütközött egy másik gépkocsi-
nak. A közlekedési balesetben személyi sérülés nem történt.  

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körül-
ményeit.

*
A rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi Hyundai típusú te-

hergépkocsival közlekedett 2019. május 11-én 6 óra körül Ebes, 
Platán soron a 4-es számú főút irányába. A sofőr a kereszteződéshez 
érve figyelmen kívül hagyta az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jel-
zőtáblát, behajtott az útkereszteződésbe, ahol összeütközött egy má-
sik gépkocsival. A közlekedési balesetben két személy az elsődleges 
adatok szerint könnyű sérüléseket szenvedett. 

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körül-
ményeit.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 

amennyiben az előbbi eseménnyel kapcsolatban bármilyen infor-
mációval rendelkeznek, a bűncselekmény időpontjában a helyszí-
nen, illetve annak közelében jártak, esetleg látták a cselekményt, 
értesítsék a rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település kör-
zeti 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 csütörtökön 16:00 és 

18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, 
Rákóczi utca 6. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla 
r. százados

Rendőrségi hírek

Pünkösdi ünnepi istentiszteletek  
a Református templomban

Harmadik nagy sátoros egyházi ünnepünk, a Pünkösd ideje 
érkezik el hozzánk. Ennek az ünnepnek az időpontja a Húsvéthoz 
kapcsolódik, mindig Húsvét után az 50. nap Pünkösd vasárnapja. 
Az ünnep tartalma egyetlen szóval összefoglalható: Lélek!! Isten 
Lelke jelen van a világon: erőként, szeretetként, örömként. 
A Lélek üzenetének meghallására hívogatunk ünnepi alkalmainkon, 
melyeknek rendje az alábbiak szerint alakul. 

1.  Június 9. vasárnap ünnepi istentisztelet keresztelővel, 
konfirmációval, úrvacsorával ¾ 10 órától. 

2.  Június 10. hétfő ünnepi istentisztelet ¾ 10 órától. 
Mindenkit szeretettel várunk! Áldott, lelkes és békés ünnepeket 
kívánunk Egyházközségünk és Presbitériuma nevében is! 

Bukáné Zakar Zsuzsánna lelkipásztor 
Szilágyi János gondnok

Református gyerekek sikere
Idén épp 20 éve létezik a Bibliai történetmondó verseny. Ezen 

az általános iskolás korosztály vesz részt, és az országos döntőt 
minden esztendőben Gyulán rendezik meg. Erre a versenyre 
minden évben mi is készülünk a református hittanos gyerekekkel. 

Az idei versenyen különlegesen szép eredményt értünk el. 
Kiss Karolina 2. osztályos tanuló megnyerte a megyei versenyt, 

és Gyulán az országos versenyt is! 
Kiss Lilla 3. osztályos tanuló megnyerte a megyei versenyt, és az 

országos versenyen 4. helyezést ért el. 
Pinczés Jázmin 6. osztályos tanuló idén 6. alkalommal vett részt 

a versenyen és a megyeiben 2. helyezést ért el. 
A versenyhez mindig kapcsolódik rajzpályázat is. Ezen idén Pető 

Zsófia 6. osztályos diák 2. helyezést ért el. 
Szívből gratulálunk az ügyes református lányoknak! Isten áldása 

kísérje mindnyájukat ezután is!  
Bukáné Zakar Zsuzsánna  lelkipásztor

„A kis Olivér alakjában az emberi jó örökérvényű elvét kívántam megformálni, mely minden gonosszal szembeszáll és a végén teljes 
diadalt arat”. (Charles Dickens)

OLIVÉR
2019. május 19-én ismét 

városnézéssel egybekötött 
színházlátogatást szerveztünk 
Nagyváradra, a Szigligeti Szín-
házba. Miklós Irénke, a magyar 
Teátrum közönségszervező-
jének javaslatára Lionel Bart 
„Olivér” című előadásukat vá-
lasztottuk ki, amelyet Tóth Tün-
de, a színház színész-rendezője 
állított színpadra. Az Ebesről, 
Hajdúszoboszlóról és Debre-
cenből érkező, színház kedvelő 
csoportunknak nagyon tetszett 
a darab. Charles Dickens: Twist 
Olivér című regényéből készült 
világhírű musicalt láthattunk, a 

szó legszorosabb értelmében, 
lenyűgöző díszlettel, kiváló 
hangszereléssel. 

A Charles Dickens regényé-
ből született világhírű musicalt 
Romániában először a Szigli-
geti Színház és a Nagyváradi 
Magyar Diákszövetség együtt-
működésében, csaknem ötven 
szereplő előadásában láthatja 
a közönség.

Nem lehetett könnyű helyzet-
ben a musical rendezője, mert a 
néhány kiváló, az itt játszott da-
rabok sikerit általában megha-
tározó színészek mellett az Ady 
Endre Líceum gyerekszínészeit 

kellett instruálnia a világot je-
lentő deszkákon, hol kisebb, 
hol nagyobb sikerrel.  

Az előadás előtt Selyem Já-
nos idegenvezető kíséretében 
megnéztük a Szent László Szé-
kesegyházat, a felújítás alatt 
lévő Püspöki Palotát, a Kano-
nok sort, és a látványosan épü-
lő-szépülő Nagyvárad központ-
ját. Sokkal korábban indultuk, 
mint szoktunk, ezért a csoport 
tagjainak volt lehetősége a 
nagyváradi gasztronómia kü-
lönlegességeit is megkóstolni, 
mondhatni a kulináris élvezetek 
hatása alá kerültük, amely még 

az előadás alatt is éreztette ha-
tását. Azt hiszem, a programok 
alatt mindannyian jól éreztük 
magunkat, olyannyira, hogy a 
visszaúton már többen érdek-
lődtek a következő kirándulás-
ról és előadásról. A színházi 
évadnak lassan Nagyváradon is 
vége van, ugyan játszanak még 
kiváló darabokat, de az idő rö-
vidsége miatt a következő láto-
gatásunkat már csak őszre tud-
juk szervezni, ahová nagy sze-
retettel várjuk a jelentkezőket.

Balogh László 
szervező 
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Fenntarthatósági Témahét

Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola már a legelső Fenntartható-
sági Témahéten is aktívan részt vett. Iskolánk 
Örökös Ökoiskola és az Energiahatékony Is-
kola 2019 díj tulajdonosaként nem csak ezen 
az egy héten foglalkozik a globális felmelege-
dés, a vízhiány, a csökkenő energiakészlet, a 
klímaváltozás problémájával. A fenntartható-
ságra nevelés mindennapjaink része, azonban 
ilyenkor a témahét kapcsán kiemelt figyelmet 
fordítunk erre a fontos témára.

Március 18–22. között a tanórákon (főleg 
technika, kémia, természetismeret, környeze-
tismeret, etika és osztályfőnöki órákon) sokat 
beszélgettünk a környezet védelméről, ide 
kapcsolódó filmrészleteket néztünk, feladato-
kat oldottunk meg és játszottunk.

Március 21-én a TeSzedd! Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért mozgalom keretében 
„nagytakarítás”-on vettünk részt a Kisparkban 
és a Nagyparkban, valamennyi tanuló részvé-
telével. 

Március 22-én, a Víz világnapján kékbe öl-
töztünk és flashmob keretében összegyűltünk 
az iskolaudvaron, közösen kiírva a VÍZ szót.

Mivel ezen a héten a HAPPY héthez is csat-
lakoztunk, még nagyobb hangsúlyt kapott a 
tiszta víz, a vizek védelme, a vízivás fontos-
sága. Az aulában egy kiállítást is rendeztünk, 
ahol bárki elolvashatja az ezzel kapcsolatos 
tudnivalókat.

10 tanulónk lehetőséget kapott a közösségi 
közlekedés egyik fontos helyszínének, a Deb-
receni Nagyállomás „irányítótornyának” és az 
ott folyó munkának a megtekintésére március 
22-én. 

Kakaó-party az iskolában

2019. április 06-án iskolánk beiskolázási 
tájékoztatót, Kakaó-partyt szervezett leendő 
első osztályos tanulóknak és szüleiknek.

A bejáratnál a megilletődött kis elsősöket 
kedves tanító nénik és jelmezbe öltözött ta-
nulók fogadták és átadták az ajándékul szánt 
húsvéti csoki tojásokat. Az iskola ebédlőjében 
volt a gyülekező, itt hallgatták meg a gyerekek 
az iskola tanulóinak rövid műsorát. Ezt köve-
tően a gyerekek három csoportban vehettek 
részt az érdekes foglalkozásokon. Ez idő alatt 
a szülők tájékoztatót kaptak a beiskolázással 
kapcsolatos tudnivalókról, betekintést nyer-
hettek az iskolában folyó munkába. A prog-
ram zárásaként megvendégeltük vendéginket 
pogácsával, teával a gyerekeket pedig az el-

maradhatatlan kaláccsal és kakaóval. A napot 
vidám táncházzal, népi játékokkal zártuk le.

Informatika alkalmazói házi verseny

Március végén rendeztük meg a felső tago-
zatosok informatika házi versenyét. A verse-
nyen a tanulók a gyakorlati, alkalmazói tudá-
sukat (kép- és szövegszerkesztés, prezentáció-
készítés, táblázatkezelés) mérték össze.

Az évfolyamonkénti eredmények:
5. évfolyam: I. Pálóczi Borbála, II. Molnár 

Maja, III. Kovács Leona; 6. évfolyam: I. Sipos 
Péter, II. Makai Botond, III. Szűcs András; 7. 
évfolyam: I.Galgóczi Zsuzsanna, II. Bárczi 
Elonita, III. Nagy István; 8. évfolyam: I. Mi-
sák Alexandra, II. Szűcs Krisztina, III.  Szabó 
Laura Dorina

Mezeifutó Országos Diákolimpia
Április 10-én, Gödöllőn rendezték meg a 

mezeifutó diákolimpia országos döntőjét, ahol 
iskolánk megyei bajnok lány csapata nagysze-
rűen helytállt és az erős középmezőnyben vég-
zett 1500 méteren. A csapat tagjai voltak Egri 
Kincső, Tóth Amina, Kerékgyártó Fanni és 
Kiss Lilla. Egyéniben 2500 méteren Mészáros 
Nóra futása is emlékezetes marad számunkra, 
hisz 220 versenyző közül az élbollyal ért cél-
ba, óriási egyéni csúccsal. A kiváló szervezé-
sű versenyen Dombi Rudolf olimpiai bajnok 
kajakozóval, az Exatlon verseny bajnokával 
is találkozhattak a lányok és autogramot kér-
hettek tőle. Köszönet az Önkormányzatnak és 
Miklós Leventének, a gyerekek biztonságos 
szállításáért. 

Kinder + SPORT regionális elődöntő
A mi iskolánk sikeresen bejutott márciusban 

a Kinder+SPORT pályázatába ill. versenyeibe 
(pontgyűjtő és váltó versenyek). 2018. 04. 12-
én, pénteken rendezték meg az ÉSZAK-AL-
FÖLDI Régió elődöntőjét. 14 gyerekkel ver-
senyeztünk:

Hámori Gergő – 2. B, Makai Csanád – 2. B, 
Kiss Karolina Ágnes – 2. A, Laczkó Zsófia – 
2. B, Szentmiklósi Kristóf – 3. A, Vogel Chris-
tian – 3. A, Kocsis Emese – 3. A, Kiss Lilla 
Antónia – 3. B, Fodor Szabolcs Lázár – 4. B, 
Csiha Bálint – 4. A, Tóth Amina Zulejka – 4. 
B, Krivács Zsófi a – 4. A, Papp Nimród – 2. A, 
Egri Csenge – 2. B.

Felkészítő tanárok: Orjákné Kurczina Zsu-
zsanna, Batta Katalin. A gyerekek mindent 
beleadtak a váltóversenyekbe, és 4. helyezést 
értek el.

Már eddig is kaptunk a pályázat kapcsán 
sportszereket. A Kinder+SPORT pontgyűjtő 
versenye még folytatódik, amivel még további 
sportszereket fogunk nyerni.

Úszás „A” Kategóriás Diákolimpiai 
Országos Döntője

Kocsis Csaba 6. B osztályos tanuló részt 
vett az Úszás „A” Kategóriás Diákolimpia 
Országos Döntőjén Győrben. Két verseny-
számban indult: 50 m-es és 100 m-es mel-
lúszásban. Mindkét versenyszámban javított 
az egyéni eredményén, így 50 m-en 8. és 100 
m-en 12. helyezést ért el.

Weöres Sándor Színjátszó Fesztivál
2019. április 13-án szombaton a művészeti 

iskoladráma tanszakosai Hajdúnánáson ismét 
színpadra léptek egy modern, saját maguk ál-
tal készített színdarabbal. A zsűri a nagyon ér-
tékes ezüst minősítéssel, a nézők nagy tapssal 
jutalmazták az újszerű előadást.

Szereplők: Árva Szabina, Brátovics Petra, 
Dávid Tamás, Forgó Viktória, Kiss Dániel, 
Kiss Lilla Antónia, Kovács Leona, Pajzos Pol-
la, Palcsu Hédi, Pálffy Anna Boglárka, Szil-
ágyi Hanna, Tarcza Nikolett és Tarcza Vivien.

Csoportvezető: Bálintné Bagdi Ibolya

Pályaorientációs programok iskolánkban

Szakmák éjszakája. Fontos számunkra, 
hogy tanulóink látókörét szélesítsük, és minél 
több információ juttassunk el hozzájuk még 
időben az iskolaválasztás előtt. Ezért látogat-
tunk el április 12-én a BSZC Hajdúszoboszlói 
Szakgimnáziumába a Szakmák Éjszakája el-
nevezésű rendezvényre. Volt ott kincskeresés, 
társasjáték, pénzvizsgálat, saját arcképes pénz-
nyomtatás, robotprogramozás, ékszerkészítés, 
kvíz, kábelszerelés és finom paprikás krumpli, 
amit az igazgató úr főzött a résztvevőknek.

Agrár Szakma Sztár Budapesten. A 7. év-
folyam 20 tanulója Tálas Enikő és a Debre-
ceni Iparkamara szervezésében ellátogatott 
a Hungexpo területén megrendezésre kerülő 
fesztiválra. Kis csapatunknak igazán tetszett 
a színes szakma-kavalkád: parképítés, dísznö-
vény szaporítás, virágkötészet, lótenyésztés, 
környezetvédelem, vízvizsgálat, borászat, va-
dászat, édesipari termékgyártás. A gyerekek 
mindent kipróbálhattak, sőt a saját maguk által 
készített süteményeiket, ültetett növényeiket 
haza is hozhatták a nap végén.

Látogatás a Schaffler üzemében. Május 3-án 
egy nagyon érdekes üzemlátogatáson vettünk 
részt a debreceni Schaffler gyárban. Ez az üzem 
a Schaffler cégcsoport tagja, mely a világon 50 

Színes iskolai hírek
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országban van jelen 150 telephellyel. Egy kis 
történeti áttekintés után testközelből láthattuk, 
hogy miként készítik a kúpos csapágyakat 
és a hozzá tartozó kosarat, és a gyűrűket. A 
csapágyak széles körét állítják elő: az egészen 
apró, néhány milliméteres, fogorvosi fúrófej-
be valókat és az óriási, több métereseket, ame-
lyek űrszondákba valók. Ezúton is egy újabb 
tapasztalattal lehettek gazdagabbak diákjaink, 
ami igen hasznos a pályaválasztás küszöbén. 
Köszönjük az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 
támogatását.

Öveges-program

Erre a tanévre befejeződött az Öveges-prog-
ram. Iskolánk 6-8. osztályos tanulói 16 alka-
lommal vehettek részt izgalmas laboratóriumi 
órákon a Hőgyes Endre Gimnáziumban.

Digitális Témahét
2019. április 8-12. között negyedik alka-

lommal került sor a Digitális Témahét meg-
szervezésére, amelynek fő célja a digitális 
pedagógia módszertanának népszerűsítése az 
iskolákban. A program fontos törekvése, hogy 
a digitális kompetencia-fejlesztés az informa-
tikaórán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. 
Iskolánk az idén öt projektet valósított meg 
a Digitális Témahét keretei között. Kiemelt 
projektünk a biztonságos internethasználat tu-
datosítása volt. Tanulóink osztályfőnökeikkel, 
angol és informatika tanáraikkal beszélgettek, 
és korosztályuknak megfelelő videókat néztek 
meg, az ötödikesek előadást hallgattak meg a 
témáról. A harmadikosok a Tavasz témakörét 
dolgozták fel digitálisan. Az ötödikesek Ebes 
történetével, hagyományaival ismerkedtek 
meg IKT eszközök segítségével hon- és nép-
ismeret órán, bebarangolták a Google Earth 
alkalmazás segítségével informatika órán. 
Szerdán érdekes, interaktív robotkiállítás ren-
deztek iskolánk robotika szakkörösei. 

Megyei biológia verseny
Balogh Dorottya 7.a osztályos tanuló a 

Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Ver-
seny iskolai fordulóját megnyerve bejutott a 
megyei döntőbe, ahol az előkelő 12. helye-
zést szerezte meg. Felkészítő pedagógus: Tóth 
Norbert.

Sikerek a megyei atlétikai diákolimpián
Debrecenben az atlétika diákolimpia me-

gyei döntőjén egyéniben iskolánk két tanulója 
is sikerrel szerepelt. Mészáros Nóra (8.b) nagy 
előnnyel nyerte meg az 1500 méteres síkfu-
tást, így továbbjutott az országos döntőre. Fo-
dor Enikő (6.b) 600 méteres síkfutásban a 6. 
helyezést szerezte meg. Felkészítők: Batta Ka-
talin és Tóth Norbert pedagógusok, valamint 

Sós Barnabás edző.

A Diákolimpia körzeti atlétikai 
többpróba versenye

Hajdúszoboszlón, május 3-án rendezték 
meg a körzeti atlétikai többpróba versenyt. Is-
kolánk három csapattal és egy egyéni verseny-
zővel képviseltette magát.

A versenyzők:
1.kcs. – Hámori Gergő (2. B), Kerékgyár-

tó Bence (2. A), Mészáros Máté (2. A), Papp 
Nimród (2. A), Pázmány Máté (2. A), Simon 
András (2. A);

2.kcs. – Fodor Enikő Liza (6. B), Karsai Eri-
ka (7. B), Kovács Alexa (7. B), Nagy Klaudia 
(6. B), Papp Luca (5. A), Varga Olimpia (6. A);

3.kcs. – Görög Gábor (8. B);
4.kcs. – Balogh Dorottya (7. A), Mészáros 

Nóra (8. B), Sós Anna (8. B), Szabó Laura Do-
rina (8. B), Szentmiklósi Dorka (7. A), Szűcs 
Krisztina (8. B).

Csapat eredmények:
4. korcsoport – I.hely, 1. korcsoport – II. 

hely, 3. korcsoport – IV.hely
Egyéni sikerek: Mészáros Nóra – 3. hely 

(42 leány közül!), Papp Nimród – 4. hely, Sós 
Anna – 5. hely, Fodor Enikő Liza – 8. hely, 
Mészáros Máté – 10. hely, Görög Gábor – 11. 
hely

Felkészítő tanárok voltak: Sós Barnabás, 
Tóth Norbert, Fodor Barbara, Batta Katalin, 
Zelizi Mária.

Bendegúz Tudásbajnokság
2019. április 10-én rendezték a Bendegúz 

Tudásbajnokság hatfordulós tanulmányi ver-
seny megyei döntőjét Debrecenben. Iskolánk 
tíz tanulója hat tantárgyból írta meg a felada-
tokat. Országos döntőbe idén nem jutottunk 
be, de három dobogós helyezést is elértek di-
ákjaink. Balogh Dorottya (7.a) biológiából 2., 
Galgóczi Zsuzsanna (7.a) angol nyelvből 3., 
Hosszu Anna (3.a) angol nyelvből 3. helyezést 
ért el.

Kapcsolattartó pedagógus: Nagy Anita

KRESZ nap és megyei verseny
2019. május 06-án, iskolánk hagyománya-

inak megfelelően, egy nagyszabású, megyei 
szintű rendezvényt szervezett a Berettyóújfa-
lui Tankerületi Központ támogatásával.

Iskolánk tanulói egy KRESZ-teszt kitöltése 
után évfolyamonként 12 helyszínen ismerked-
hettek meg a rendőrség, a katasztrófavédelem, 
a mentők, a légvédelem, a honvédség és a pol-
gárőrség munkájával, lövészeti foglalkozáson 
vehettek részt.

A rendkívüli időjárási viszonyok miatt a 

helyszíneket az iskola épületében kellett be-
rendezni és sok külterületre szervezett prog-
ram elmaradt az esőzés miatt, ez azonban nem 
gátolta a gyerekek és vendégeink jó hangula-
tát. A délelőtt folyamán azért lehetőség nyílt a 
tűzoltó, a mentőautó és a biztonsági öv szimu-
látor kipróbálására is.

A rendezvényt a megyei verseny egészítet-
te ki. Az immár 6. éve megszervezésre kerülő 
versenyre ebben az évben 7 település (közöt-
tük egy határon kívüli) 15 csapattal nevezett 
be. 7 alsós és 8 felsős csapat 6 állomáson ver-
senyzett a KRESZ-kupa megszerzéséért.

Versenyen kívül indult az Ebesi Magyar-An-
gol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
AMI felsős és alsós csapata. Az ebesi alsós és 
felsős csapat is a 2. helyezést érte volna el.

Bolyai Matematika Verseny
2019. május 10-én került megrendezésre a 

Debreceni Bolyai János Általános Iskolában 
a Bolyai János Megyei Matematikaverseny. 
Iskolánkat évfolyamonként 1-1 tanuló képvi-
selte, és átlagosan a középmezőnyben végez-
tek: Kovács Franciska (9. helyezés), Hámori 
Gergő (7. helyezés), Szentmiklósi Kristóf (7. 
helyezés), Kiss Dániel (9. helyezés), Piskó Pé-
ter (6. helyezés), Tóth Kristóf (19. helyezés), 
Szentmiklósi Dorka (8. helyezés) ésSzűcs 
Krisztina (10. helyezés). Felkészítő tanárok: 
Dr. Rácsai Lajosné, Zelízi Mária, Fodor Bar-
bara Melinda, Orjákné Kurczina Zsuzsanna, 
Balogh Éva és Csiha László.

Papírt gyűjtöttünk
Iskolánkban a papírgyűjtés alkalmával 12,3 

tonna papírt sikerült összegyűjtenie tanulóink-
nak mintegy 120 ezer forint értékben. A leg-
eredményesebb osztály a 6.a volt.

Megyei lövészbajnokság
Pető Boglárka iskolánk 7. osztályos tanuló-

ja a megyei lövészbajnokságon a 20 lövéses 
légpisztoly versenyszámot megnyerve bejutott 
az országos döntőbe. Felkészítő: Pető László

Bozsik-foci
A második félévben egyre bővülő létszám-

mal indultak az edzések az alsóban és felsőben 
is. A tanulók szerettek, szeretnek részt venni 
az edzéseken. Sokat játszottak csapatokban és 
ennek meg is lett az eredménye, mivel a verse-
nyekre már kész csapatokkal indultunk amit a 
tanulók alakítottak ki. A fordulókon már tény-
leg csapatjáték volt a jellemző az egyéni játék 
helyett. A felső túl van az utolsó fordulón, ahol 
jutalomként érmet kaptak focistáink. Az alsó-
sok május 23-án játszották a forduló mérkőzé-
seit. Sok pozitív élményt szereztek tanulóink 
mind az edzéseken mind a versenyeken.

Diáksportfesztivál
Iskolánk Hajdúszoboszlón részt vett a 

„Tehetséggondozás sport által” c. projekt ke-
retében megvalósuló „Diáksportfesztivál” 
rendezvényen, amelyet az MDSZ (Magyar 
Diáksport Szövetség) rendezett. Összesen 20 
elsős illetve másodikos tanulónk végezhetett 
vidám, hangulatos, mozgásos feladatokat 8 
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színesen, látványosan berendezett akadály és 
ügyességi pályán. Az intenzív mozgáshoz a di-
ákok egészséges ennivaló csomagot is kaptak 
(müzli szelet, gyümölcs, ásványvíz. Kísérő és 
résztvevő pedagógusok voltak: Batta Katalin, 
Tóth Norbert.

Eszközbeszerzés az EFOP-3.1.5-16-os 
pályázat keretében

Korábban adtunk hírt róla, hogy az EFOP-
3.1.5-16 kódszámú “A tanulói lemorzsolódás-
sal veszélyeztetett intézmények támogatása” 
című pályázaton sikerrel vettünk részt, így 
ennek a projektnek a keretében az intézmé-
nyünkben taneszközkészlet fejlesztések és 
kapcsolódó eszközbeszerzések valósulnak 
meg. Számtalan társas és fejlesztőjátékkal 
gazdagodtunk korábban, amelyek hozzájá-

rulnak tanulóink fejlődéséhez, fejlesztéséhez 
és a a hátrányok leküzdéséhez, a tanulói le-
morzsolódások elkerüléséhez. A fejlesztés 
ezek a beszerzések a tavasszal is folytatódtak! 
A projekt során tantermi eszközbeszerzés is 
megvalósult, amely támogatja a tanulóbarát 
tantermek kialakítását. Jelen pályázatban 4 
tanterem (osztályterem) bútorzatát sikerült 
korszerűbbekre, újakra cserélnünk! A beszer-
zések következő tétele, hogy új sporteszkö-
zökkel gazdagodott iskolánk.

Szép eredmények a kompetenciamérésen
Elkészült a 2018. évi Országos kompeten-

ciamérések fenntartói, intézményi és telephe-
lyi szintű eredményeinek elemzése. Iskolánk 
az elmúlt évekhez hasonlóan újra az országos 
átlag felett teljesített! Gratulálunk a diákoknak 

és a pedagógusoknak a remek eredményhez! 
Az intézményi és telephelyi összefoglaló elér-
hető a https://www.kir.hu/okmfit/ oldalon.

Művészeti beiratkozás
Művészeti tanszakokra még van beiratko-

zási lehetőség június 15-ig az iskolatitkárnál 
munkaidőben (7.30-16.00).

Ballagás, tanévzáró
Iskolánkban a 8. osztályosok ballagására 

2019. június 15-én, 9.00 órától kerül sor.
Az idei tanévzáró ünnepségünket 2019. jú-

nius 20-án, 17.00 órától tartjuk.
Ezúton is köszönjük az Önkormányzatnak 

a tanulóink utaztatásához nyújtott segítségét!
További híreink iskolánk honlapján (ebesa-

rany.hu) megtekinthetők.

Citera siker

A nádudvari Kövy Sándor Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola és a Jövő 
Nemzedékeiért Alapítvány idén is meg-
rendezte az „Aranyhangszál” tehetségku-
tató és minősítő versenyét. A Művelődési 
Ház citera szakköre Kovács Anna, Kanyó 
Gréta és Galgóczi Zsuzsanna részvételé-
vel kiemelt arany minősítést ért el. Felké-
szítő: Nagy Anita

Nagy Anita

Mazsorett sikerek

2019. április 27-28-án került megrendezésre az Év Tánca Nemzetközi Minősítő és 
Díjkiosztó verseny Debrecenben.  A versenyen a mazsorett mellett többféle táncműfaj 
is bemutatkozott.

Az Ebesi Művelődési Ház, és a Benedek Elek óvoda mazsorettes lányai nagyon 
szép eredményekkel zárták a hétvégét. 

Az óvodai csoport bronz, az iskolai csoport csapat pomponban arany, csapat botban 
ezüst minősítést ért el. Mini formáció pomponnal és szalaggal (Zsíros Blanka, Ke-
rékgyártó Fanni, Tasnádi Gréta, Kima Regina) arany, mini formáció bottal és pompon-
nal (Tarcsi Réka, Lugosi Luca, Szendrei Laura, Ravasz Hédi) ezüst, Egri Csenge-Pál 
Dominika pompon duóban ezüst, Jeges Gabriella pompon soloban ezüst minősítést 
ért el.

Tóthné Békési Zsuzsa

Hajrá futás
2019-ben a mezei futó Magyar Liga összetett bajnoka Ifj. Sós Bar-

nabás lett, miután Békéscsabán, Nemesvámoson és Salgótarjánban is 
győzni tudott 5 és 6 km-en. A megyei diákolimpián 800 és 1500 méte-
ren lett első, majd a budapesti szabadtéri pályaverseny első állomásán 
is nyerni tudott. Mészáros Nóra is megyei diákolimpiai bajnokként 
készülhet az országos döntőre 1500 méteren. A Hajrá futás debreceni 
futóverseny sorozat áprilisi és májusi versenyén is szép teljesítményt 
nyújtottak atlétáink. Tóth Amina és Nyüvedi Nándor mindkét fordulót 
megnyerték. Amina 2 pályacsúcsot is futott, melyekért külön elisme-
résben részesült. Dobogós helyen végeztek még Tőzsér Dalma, Nyü-
vediné Mónika, Kircsi Botond és Lugosi Imre. 

Sós Barnabás, ESBE
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 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 

3-1-2 Ne hagyd el magad!
Cseri Melinda vezetésével meridián tornára várunk 
minden kedves érdeklődőt csütörtökönként, 14:30 

órától az Idősek Klubjában! 

A meridián torna a szervezet energia 
egyensúlyának helyreállításával 

immunrendszerünket erősíti, bármilyen betegség 
esetén elősegíti a szervezet regenerációját. 
Mellékhatásai nincsenek, bármikor, bárhol 

gyakorolható, minden korosztály számára ajánlott, 
megterhelő gyakorlatoktól mentes. A torna kb. 
40 percet vesz igénybe, külön felszerelés nem 

szükséges, csak kényelmes öltözék és cipő.

További információ személyesen, az Idősek 
Klubjában

 (Ebes, Rákóczi u. 7-9.), vagy telefonon kérhető 
(52/565-071).

Csatlakozzanak hozzánk!

Erdei Andrásné 
intézményvezető


