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Februári ülésén tárgyalta a Képviselő-testület 
az előző évi civil pályázatok beszámolóit. Vala-
mennyi támogatott szervezet időben és megfelelő 
tartalommal nyújtotta be a szakmai és pénzügyi 
megvalósítást alátámasztó dokumentumokat. 
Döntés született az Önkormányzat tisztviselő-
inek 2020. évi díjazásáról, a 2019. évi inflációs 
adatot (3,4%) és a garantált bérminimum emel-
kedését (8%) is figyelembe véve mérsékelt, de 
fenntartható 4,17%-os emelésről született döntés. 
Az óvodai beiratkozás időpontja az erről szóló 
határozat alapján 2020. május 4. és 5. napja lesz. 
Egyhangúlag fogadta el a Képviselő-testület Ebes 
2020. évi költségvetését: az elfogadott rendelet 
értelmében az Önkormányzat és az általa irányí-
tott költségvetési szervek 2020. évi költségve-
tésének főösszege 1.101.667.257 Ft, a tervezett 
hiány: 0 Ft. Folytatódik tehát az immár több éve 
tartó kiegyensúlyozott gazdálkodás, a folyama-
tosan csökkenő központi támogatások ellenére is 
növekvő bevételekkel, amely lehetőséget nyújt a 
kötelező önkormányzati feladatok mellett fejlesz-
tések megvalósítására is. A következő napirendi 
pont keretében a Debreceni Agglomeráció Hulla-
dékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapo-
dásának módosításáról tárgyaltak a képviselők, 
majd egy, az ipari parkban beruházást megvaló-
sítani kívánó vállalkozás kérelme következett. 
A vállalkozó azért fordult a Testülethez, mert 
az ipari parki ingatlanvásárlása során az Önkor-
mányzat a következetes gyakorlatnak megfele-
lően visszavásárlási jogot jegyzett be a területre 
arra az esetre, ha a beruházás nem valósulna meg. 
Kérelmében előadta, hogy mely indokok alapján 
szeretné a visszavásárlási határidő meghosszabbí-
tását. A Képviselő-testület a halasztás lehetőségét 
a beruházás idei év második felében elért készült-

ségi szintjétől tette függővé. A településfejlesztés 
tárgykörében döntött a Testület két ingatlan meg-
vásárlásáról, továbbá a Kertész utca szennyvíz-ki-
építésének előkészítéséről. Az oktatás és a kultúra 
területén sor került az iskola felvételi körzetének 
véleményezésére, valamint a könyvtár szakmai 
beszámolójának és 2020. évi munkatervének el-
fogadására. Ezt követően elfogadásra került az 
Önkormányzat két köztulajdonban álló gazda-
sági társaságának javadalmazási szabályzata, a 
nyilvános dokumentumok az érintett társaságok 
átláthatóbb és takarékosabb működését hivatottak 
biztosítani. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
hasznosítását két napirendi pont érintette: a Voda-
fone bázisállomása által használt terület bérleti 
szerződése meghosszabbításra került, valamint 
egy megüresedett fecskeházi lakás újbóli bérbe-
adásáról is döntés született. Február közepén járt 
az Erasmus+ program több mint harmincfős kül-
földi delegációja Ebesen, a szervezők kérésére 
az Önkormányzat a hozzánk látogató diákok és 
tanáraik megajándékozásáról döntött. A kb. két-
ezer forintos csomagok magyaros finomságokat 
és ebesi emléktárgyakat rejtettek. Az utolsó két 
napirendi pont keretében rendeletmódosítások-
ra került sor: a helyi vagyonrendelet kiegészült 
az ingatlan vagyonelemek tételes felsorolásával. 
A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 
rendelet módosítására azért volt szükség, mert a 
Béke utca végén található szelektív gyűjtősziget 
megközelíthetősége a vasút-korszerűsítési mun-
kálatok miatt jelentősen megváltozott, és össze-
sen tizenhét érintett lakos kérelmezte annak áthe-
lyezését. A döntés értelmében – ideiglenesen – a 
Piac udvarán kerül elhelyezésre a gyűjtősziget, 
amíg a megfelelő új helyszín kialakításra kerül.

Dr. Morvai Gábor jegyző

Február 12-én ülésezett a Képviselő-testületA TARTALOMBÓL...

Kortalan futás
3. oldal

Hol nagy a szükség, közel a 
segítség – 5. oldal

Ebes Község Bálja
10. oldal

Iskolai színes hírek
10–11. oldal

Jótékonysági Kosárlabda 
Bál – 9. oldal

Fogyasztói tudatosságra nevelő online kvízjáték indul
Március 2-án indul az Ebe-

si Polgárőr Egyesület által 
elnyert pályázat keretében az 
online kvízjáték, amelynek 
segítségével az Iskola felsős 
tanulói játszva ismerhetik meg 
fogyasztói jogaikat, tanulhat-
ják meg azokat a fontos isme-
reteket, amelyek segítségével 
fogyasztói döntéseink a saját 
egészségünk, jólétünk és fejlő-
désünk mellett környezetünk-
re, világunkra is pozitív hatást 
gyakorolhatnak.

Az online kvíz során 9 héten 

keresztül, újabb és újabb kér-
dések és a kapcsolódó tudástár 
segítségével sajátíthatóak el a 
tudatos fogyasztói magatartás 
alapjai. A verseny egyéniben 
és osztályonként is zajlik, a 
győztesek kerékpárral, digitális 
rajztáblával és rollerrel gazda-
godnak, a legjobb osztály ju-
talma egy kirándulás a Csodák 
Palotájába.

Az Ebesi Polgárőr Egyesü-
let „A Z generáció tudatos fo-
gyasztóvá nevelése játékos fo-
gyasztóvédelmi ismeretátadás 

formájában az Ebesi Arany 
János Magyar-Angol Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolában” 
elnevezésű, FV-II-19-14 azono-
sító számú pályázati programja, 
az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium támogatásával va-
lósul meg. A pályázat kizárólag 
olyan iskolában valósulhatott 
meg, amely rendelkezik a Fo-
gyasztói Tudatosságra Nevelő 
Iskola címmel.

Dr. Morvai Gábor
jegyző
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Az Ebesi Hírlap februári számának lapzárta 
időpontja 2020. március 19., csütörtök.
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Cím: 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. 
 
Elérhetőségeink: 
 www.allamkincstar.gov.hu 
@ api.haj@allamkincstar.gov.hu 

 

Állampapír-értékesítés 
Ebes 

2020. március 4. 9:00 – 15:00 óra 
Polgármesteri Hivatal 

Szolgáltatásaink: 

 Ingyenes Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás és 
vezetés, amelyre Babakötvény vásárolható 

 100%-os állami garancia, összegtől függetlenül minden 
forgalmazott állampapírra 

 Díjmentes számlanyitás és vezetés 
 WebKincstár, MobilKincstár és TeleKincstár szolgáltatások 

 Rövid-, közép- és hosszútávú befektetések 

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

tavaszi lomtalanítást 

2020. március 19-20-án végzi.

A lomtalanítás menete: 

A korábbi lomtalanítások mintájára, az ingatlanok elé kell kihelyezni a lomot, 
melyet március 19-én és 20-án gyűjtenek be. Azokban az utcákban, ahol a 
kommunális hulladékszállítás csütörtöki napokon történik március 19-én, ahol 
pénteki napokon, március 20-án szállítják el a kihelyezett lomot.
A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell kihelyezni úgy, hogy 
az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, a gyalogos- és 
gépjárműforgalmat ne akadályozza. Az apróbb, kisméretű hulladékot bekötözött 
zsákokban kell kihelyezni. A hulladékok kihelyezésének időpontja a lomtalanítás 
napon legkésőbb reggel 700-ig, de lehetőség szerint előző nap este. 

Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: 

Az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, melyek nem helyezhetőek 
el a tároló edényzetben, a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem 
szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai készülékek, nagyobb kartondobozok, 
rongy bezsákolva). 

Lomtalanítás során nem helyezhető ki: 

Kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjármű gumi, 
akkumulátor, veszélyes hulladéknak minősülő anyag, vegyszerek és minden 
olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végző 
dolgozók testi épségét, egészségét. 

Ebesi Községgondnokság Kft.
4211 Ebes Széchenyi tér 1.

06-52-366-992

Virágvásár!
Az Ebesi Községgondnokság Kft. 2020. február 24-től a 
készlet erejéig virágvásárt tart Ebes, Rákóczi u. 13. szám 
alatti fólia sátorban (Alapszolgáltatási központ mögött).

Megvásárolható virágok: 
Árvácska, százszorszép, primula

Vásárlóinkat hétfőtől–péntekig 8:00–12:00-ig várjuk.

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

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

Felhívás koszorúzásra
Ebes Községi Önkormányzat felhívja az intézmények, 

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

2020. március 15-i
községi ünnepségen lehetőséget biztosít koszorúik 

elhelyezésére.
Kérjük, hogy az ünnepség tervezése érdekében koszorúzási 

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

2020. március 6-ig.
Ebes Községi Önkormányzat 
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Kortalan futás
A gyors séta, kocogás és futás bármilyen életkorban el-

kezdhető. Áldásos élettani hatásait tekintve erősíti szívün-
ket, keringési rendszerünket, javítja szervezetünk ellenálló 
képességét, valamint növeli tüdőkapacitásunkat. Csökkent-
heti a magas vérnyomást és az érelmeszesedés kockázatát, 
javítja szerveink és izmaink oxigénnel való ellátottságát. 
Remek testformáló, zsírégető és narancsbőr ellenes hatású. 
A terheléseknek köszönhetően erősödnek csontjaink, ezáltal 
megelőzhető a csontritkulás, valamint karbantartja izmainkat 
és ízületeinket. Csökkentheti a szív és érrendszeri, a dagana-
tos és a cukorbetegségek kialakulásának kockázatát. Növeli 
állóképességünket, javítja kondíciónkat és segíti a minőségi 
alvást. Futás közben kiszellőztethetjük, megtisztíthatjuk gon-
dolatainkat, levezethetjük a napi feszültséget. Elszántságot, 
de ugyanakkor önfegyelmet, békességet és türelmet tanul-
hatunk. Fiatalodhatunk, szépülhetünk általa, mert javítja bő-
rünk vérellátását és rugalmasságát.

Lugosi Imre futótársunk maximális teljesítménnyel, 5 
győzelemmel vezeti a debreceni Oxigén kupa korosztályos 
versenyét. A rendszeres edzéseknek köszönhetően 66 évesen 
is irigylésre méltó gyorsasággal, fizikummal és keringéssel 
rendelkezik. További dobogós és pontszerző csapattársai: 
Antal Csenge, Nyüvedi Nándor és Sós Barnabás, valamint 
Mészáros Márta, Nyüvediné Mónika, Tokaji János és Nyüve-
di Sándor. A Téli Mátra 26 km-es, közel 1000 méteres szin-
temelkedésű versenyét sikeresen teljesítették Borsosné Csor-
vási Andrea, Magyar-Csorvási Judit, Borsos Zsolt és Magyar 
Szabolcs.  

Sós Barnabás, ESBE

Üzlethelyiség kiadó!
Ebes, Rákóczi u. 6. szám alatti piaccsarnokban 12,96 m² nagy-
ságú üzlettérből és 3,9 m² szociális helyiségrészből álló üzlethe-
lyiség 2020. március 1-től kiadó! A hasznosítás tervezett módját 
is tartalmazó írásbeli bérleti szándéknyilatkozatot Ebes Községi 
Önkormányzatnak címezve (4211 Ebes, Széchenyi tér 1.), pos-
tai úton vagy személyesen a hivatali titkárságon lehet benyúj-
tani legkésőbb 2020. március 12. napjáig. További információ 
ügyfélfogadási időben az 52/565-048-as hivatali telefonszámon.

Március 28. szombat 9 óra
Tavaszi nagytakarítás

Gyülekező:  Művelődési ház előtt  
9 órakor

Helyszín: Ebes külterülete
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő 

öltözet, kesztyűt és 
zsákokat biztosítunk

Szervező: Ebesi Polgárőr Egyesület 
Támogatók:   Községgondnokság, Önkormányzat,
 AKSD, Kulturális Kft., Iskola, Óvoda

Örömmel várjuk a civil szervezetek és a lakosság 
segítségét is!

Eső esetén április 4-én, szombaton lesz megtartva az 
akció.
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A Benedek Elek Óvoda és 
Mini Bölcsőde, valamint az 
Ebes Óvodásaiért és Bölcső-
déseiért Alapítvány közös 
szervezésében 2020. febru-
ár 15-kén került megtartásra 
a Jótékonysági bál. Az évről 
évre hagyományként megszer-
vezésre kerülő rendezvény jó 
alkalom az összefogásra. Így 
volt ez ebben az évben is.

A helyszínt az Arany Orosz-
lán  Étterem biztosította. A kö-
szöntőket követően a Debre-
ceni Hajdú Táncegyüttes fiatal 
táncosai, közöttük régi óvodá-
saink, Truczkai Sára, Bart-
ha Zsófia és táncpartnereik, 
Osváth Zsombor és Kapossy 
Krisztián ördöngősfüzesi, haj-
dúsági és feketelaki táncokat 
mutattak be.

Dr. Szabó János felkéré-
sünknek tett eleget azzal, hogy 
két dal erejéig színesítette mű-
sorunkat. Élmény volt hallgat-
ni az előadását.

Vacsora előtt vérpezsdítő-

ként Csatári Viktor és Kerek 
Anikó táncprodukcióját lát-
hattuk,  latin-amerikai és show 
táncokkal szórakoztattak ben-
nünket. 

A vacsora mind látványra, 
mind ízvilágra kiváló volt, a 
változatos és bőséges lehető-
ségek között mindenki találha-
tott kedvére valót.

A zenét Farkas Judit szolgál-
tatta, lehetőséget biztosítva a 
jó hangulat megteremtéséhez. 

Az est várva várt eseménye 
az éjféli műsor.  Hét szülő pár 
kitartó, ötletes és lelkes készü-
lődése meghozta az eredmé-
nyét. Produkciójuk fergeteges 
volt. Köszönjük, hogy részesei 
lehettünk ennek az élménynek.

A tombola minden bál elen-
gedhetetlen része. Nagyon sok 
értékes felajánlást kaptunk, 
minden vendég kapott esélyt a 
nyerésre a nyeremények meny-
nyisége miatt, az pedig, hogy 
ki nyert, már csak a szerencsén 
múlt.

Kiemelt támogatóink vol-
tak: Kerekes Ferenc, Keter 
Magyarország Kft., Villa Cu-
vée-Czene Éva, Cívis Autós-
iskola – Németh Zoltán, Szo-
boszló Coop, Vízmű Debre-
cen, Deczki család.

Jó hangulatú, igazi kikap-
csolódást nyújtó rendezvény 
volt. Sok ember tett érte, a szü-
lők, a dolgozók, az alapítvány 
tagjai, vállalkozók, a fellépők, 
azok az emberek, akik szeretik 
az óvodát és tenni akarnak érte 
munkájukkal, felajánlásaikkal, 
pénzbeli, vagy tárgyi hozzájá-
rulásokkal. 

Köszönjük szépen!
Tóth Ilona 

intézményvezető 

Jótékonysági bál az óvodában

44
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Lakossági hirdetés
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készí-
tése. Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel. Adorjánné Vali 
Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407.

Az Ebesi Polgárőr Egye-
sület tagjai évek óta fontos 
kiegészítő feladatuknak tekin-
tik a „Tiszteletet az éveknek, 
Biztonságot az időseknek” 
kiemelt bűnmegelőzési prog-
ramban való aktív részvételt. 

Ennek a programnak a kereté-
ben az Ebes bel- és külterüle-
tén élő veszélyeztetett szemé-
lyek nyilvántartásba vételét az 
Ebesi Alapszolgáltatási Köz-
pont által szolgáltatott adatok 

alapján a program meghir-
detését követően soron kívül 
minden év elején elvégezzük. 
A listában szereplő veszélyez-
tetett személyeket lakásukon 
felkeressük, ahol a lakhatásuk-
ról és körülményekről, megél-

hetési gondjaikról egy kérdő-
ívet állítunk ki. A felmérések 
tapasztalatairól tájékoztatjuk 
Ebes Község jegyzőjét, a köz-
terület felügyelőt, a Hajdúszo-
boszlói Rendőrkapitányságot, 

valamint az Ebesi Alapszol-
gáltatási Központ vezetőjét is. 

A felmérések során az volt 
a tapasztalatunk, hogy vannak 
olyan idős, egyedülálló, szo-
ciálisan rászoruló személyek, 
akiknek a lakására kiszállított 
szociális tűzifa felfűrészelése 
és behordása is gondot jelent.  
A programnak is köszönhető-
en jutottunk el Duszko Ilonka 
nénihez, akinek a nehéz és 
eléggé kilátástalan helyzetét 
már az Ebesi Hírlap hasábja-
in is olvashattuk. Ilonka néni 
szerény körülmények között 
él egy Petőfi utcai ház szorgos 
kezek által nemrég korszerű-
sített melléképületében. Ő is 
azok közé a személyek közé 
tartozik, akik nem tudnak mit 

kezdeni az ölés méretű fákkal, 
pedig a tüzelőre nagy szüksége 
lenne. Bizony itt segíteni kell, 
fogalmazódott meg a gondolat 
az egyesületünk tagjainak a fe-
jében.  Egy kis szervezés után 
az Egyesületünk tagjai felda-
rabolták a kapott tüzelőt, és a 
fa behordásban is segítségére 
voltak az érintetteknek. Csí-
pős hideg szél támadt fel, mire 
befejeztük a munkát. A jóleső 
fáradság ellenére is minden 
segítőben megfogalmazódott 
gondolat, hogy ismét tudtunk 
segíteni, ott ahol arra nagy 
szükség volt!

Képek: Balogh László, Ma-
gánarchívum

Balogh László
egyesületi elnök

Hol nagy a szükség, közel a segítség

KERESSÜK A CICÁNKAT! Eltűnt: 2020. 01. 05-én
Keressük a képen látható hamuszürke 
ivartalanított kandúr cicánkat, aki már 
5 éve a családunk tagja. Különös 
ismertetőjele a fehér „nyakkendője” a 
kis nyakörve alatt (bolha- és 
kullancsirtó nyakörvet viselt). 
Elsősorban a Kossuth u – Alkotmány 
u. vonalon gondoljuk felbukkanni.

Kérem, ha valaki befogadta, vagy tud róla valamit, jelezze. 
Egy 2 éves kisfiú nagyon várja haza minden nap! 

Köszönjük! Telefon: 30/233-6982
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Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt 2020. március 20-án 18.00 órai kezdettel az Ebesi Művelődési 
Házba Szarvas József: Pustol a hó... című előadására. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, 

2020. március 18-ig jelezzék részvételi szándékukat a 06-20-404-8044-es telefonszámon!
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M a t u s e k 
István az 
1 9 2 9 - e s 
iskolakez-
dés nap-
ján, szep-
t e m b e r 
1-én látta 
meg a 

napvilágot Debrecenben egy 
nyolc gyermekes házaspár 
gyermekeként. Az elemi iskola 
elvégzése után szobafestő-má-
zoló szakmát tanult, de édesap-
ja korai halála miatt már gyer-
mekként részt kellett vállalnia 
a család fenntartásában. 13 éves 
korára elvégezte a festő szakmát 
és azonnal dolgozni kezdett. 
Egy időben Pécsett egy bányá-
ban vállalt munkát, de ekkor is 
élt benne a tanulás iránti vágy, 
így Szegeden érettségit szerzett, 
majd az Egri Állami Pedagógiai 

Főiskolán, mai nevén: Eszterhá-
zy Károly Főiskolán diplomá-
zott matematika-fizika szakon.

A főiskola elvégzése után 
Kál-Kápolnán kezdett el taníta-
ni, ahol kollégáival bevezették 
a 8 osztályos szakrendszerű ok-
tatást. Később Gyöngyöspatán 
folytatta, majd Fülöpön. 

Az idő múlásával Haja István 
egykori főiskolai csoporttársa 
hívta szülővárosának közelébe: 
Ebesre tanítani. Rövid gondol-
kodás után az ajánlatot elfogad-
ta, és feleségével beköltözött a 
saját keze által épített Bocskai 
utcai családi házba.

Diákjai nagyon szerették szi-
gorúsága ellenére is, hiszen kö-
vetkezetes volt pályája során, 
ám ha úgy adódott, tudott zsi-
vány gyerekké is válni. Sokáig 

tartották vele a kapcsolatot egy-
kori diákjai, akik rendszeresen 
visszahívták őt a jubileumi osz-
tálytalálkozókra. 

Az élet úgy hozta, hogy el 
kellett költöznie Ebesről Vácra 
és Rád-Pencen, tanított tovább, 
majd a Tolna megyei Mözs köz-
ség helyi iskolájában oktatott. 

2019 novemberében az egri 
főiskolán – az alma mater falai 
között – átvette a Vas Diplomát, 
amely nagy boldogsággal töltöt-
te el.

Matusek István, aki a taní-
tásnak szentelte az egész életét, 
1989. szeptember 30-án vo-
nult nyugdíjba. Pedagógusként 
a tanításon túl mindig része 
volt a diák és szülői közösség 
építésének. A gyerekek, a csa-
ládok sorsa legalább annyira 

szívügye volt, mint a tanítás, a 
magas színvonalú szakmai tel-
jesítmény. Mindig a többre és a 
jobbra törekedett. 

Megromlott egészségi álla-
pota miatt 2013-ban visszaköl-
tözött Ebesre, ahol szeretettel 
várták és látogatták őt tanítvá-
nyai, egykori kollégái és barátai. 
Minden vagyonát az ebesi iskola 
jól tanuló, tehetséges diákjainak 
ajánlotta fel. 

A községi rendezvények mel-
lett sok szeretettel láttuk vendé-
gül az iskolai ünnepségeken is, 
ahová mindig örömmel jött. 

Kedves Pista bácsi! Emlékét, 
jószívét örökre megőrizzük!

A Szózatból idézett kedvenc 
részletével búcsúzunk Öntől!

„Áldjon, vagy verjen sors 
keze, itt élned, halnod kell!”

Kivonat Matusek István 
búcsúbeszédéből

88

Több mint 15 éve annak, 
hogy Hazánkban leszereltek a 
mindezidáig utolsó sorkatonák. 
A tömeghadsereget felváltotta 
az önkéntes alapon működő 
professzionális haderő, a sor-
katonákat pedig a hivatásos, 
szerződéses és tartalékos kato-
nák, akik immár toborzás útján 
csatlakozhatnak a sereghez. 
Ennek apropóján kerestük fel 
az év első napjaiban a Debre-
cenben működő megyei tobor-
zó irodát.

Mint ahogy az már több fóru-
mon is elhangzott, a kormány és 
a honvédelmi vezetés kiemelt 
célja, hogy a Magyar Hon-
védség a térség legmodernebb 
és legütőképesebb haderejévé 
váljon. Ennek érdekében folya-
matosan emelkedik a védelmi 
költségvetés, amely 2020-ban 
meghaladja a 600 milliárd fo-
rintot. Miközben a Honvédelmi 
és Haderőfejlesztési Program 
keretében folyamatosan zajlik 
a korszerű hadieszközök be-
szerzése, egy olyan kiszámít-
ható életpályamodell felépítése 
is zajlik, amely elismeri a ka-
tonák szolgálatát, méltó megél-
hetést biztosít számukra.

„A Magyar Honvédség a 
biztos munkahely mellett fo-
lyamatos képzési lehetőségeket 
nyújt, illetve lehetőség van a 
meglévő munkahely, vagy fo-

lyamatban lévő tanulmányok 
mellett a tartalékos szolgálat 
vállalására is. Tapasztalataink 
alapján a katonai pálya to-
vábbra is népszerű Hajdú-Bi-
har megyében” – tudtuk meg 
Tóth Imre őrnagytól, az MH 
Katonai Igazgatási és Közpon-
ti Nyilvántartó Parancsnokság 
2. Katonai Igazgatási Központ 
toborzó részlegvezetőjétől. A 
toborzó iroda vezetője számok-
kal is alátámasztotta mindezt, 
hiszen mint elmondta, 2019-
ben a megyéből 192 fő vonult 
be szerződéses katonai szolgá-
latra, 135 fő vállalt önkéntes 
tartalékos szolgálatot, 57 fő pe-
dig valamelyik katonai taninté-
zetben kezdte meg a 2019/20-
as tanévet.

A Péterfia u. 58/a szám alatt 
található Toborzó Irodában ott-
jártunkkor is többen érdeklőd-
tek a honvédségben vállalható 
szolgálati lehetőségekről. Nem 
meglepő módon – hiszen az év 
eleje a pályaválasztás időszaka 
– ketten közülük a katonai ta-
nintézetbe történő jelentkezési 
lapot töltötték ki éppen.

„Akik az érettségi bizonyít-
vány megszerzését követően 
hivatásos katonai pályára ké-
szülnek, azok a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetemre, illetve 

az MH Altiszti Akadémiára 
adhatják be a jelentkezésüket. 
A 2019/20-as tanévtől „Acél-
kocka” néven egy megújított 
altisztképzési rendszert dolgo-
zott ki a Magyar Honvédség. 
Az egyéves, tanfolyamrend-
szerű képzés már a tanulmá-
nyok alatt is havi jövedelmet 
biztosít, illetve a jelentkezők 
előképzettségének és érdeklő-
désének megfelelő karrierle-
hetőséget kínál” – tájékoztatott 
Tóth őrnagy.

Az iroda ügyfélszolgálatán 
érdeklődhetnek azok is, akik 
munkalehetőséget keresnek. A 
szerződéses katonai szolgálat 
állandó, napi munkaviszonyt 
biztosít, míg a tartalékos forma 
azoknak szól, akik tanulmánya-
ik, vagy meglévő munkahelyük 

mellett szeretnének részt vál-
lalni honvédelmi feladatokban.

„Folyamatosan várjuk az 
érdeklődőket, hiszen számos 
munkakörben tudunk beosztást 
kínálni. A Magyar Honvédség 
biztos megélhetést, kiszámít-
ható életpályát és karrierle-
hetőséget garantál tagjai szá-
mára. Az alapfizetés mellett 
étkezési és utazási támoga-
tásban is részesülnek a kato-
nák, alapilletményüket plusz 
juttatás, pótlék, valamint az 
esetleges többletmunkáért járó 
kifizetés tovább növelheti. Akit 
érdekel az egyenruhások vilá-
ga, szeretne hozzánk tartozni, 
ne habozzon, tudunk számára 
olyan szolgálati formát kínál-
ni, amely megfelel az élethely-
zetének, elképzeléseinek, cél-
jainak” – zárta a beszélgetést 
Tóth Imre őrnagy.

Méhnyakrákszűrés
Méhnyakrákszűrés lesz 2020. április 3-án, pénte-
ken, 8 órától a védőnői tanácsadóban. Előzetes be-
jelentkezés szükséges a 366-821-es telefonszámon 
vagy személyesen Ebes, Rákóczi u. 16 sz alatt.

Véradás lesz  
2020. március 17. kedd 15:30-17:30-ig 

a Művelődési Házban.

Lehetőségek a haderőben

Matusek Istvántól búcsúzunk
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„Aki nem hisz abban, hogy 
mennyi jó ember van, az 

kezdjen el valami jót tenni és 
meglátja, hogy milyen sokan 

odaállnak mellé!”
Böjte Csaba

A BKG Prima Akadémia 
ebesi kosárlabda csapatának 
közössége 2020.02.08-án 
megrendezte az első kosaras 
bált, melynek helyszíne az 
ebesi Arany Oroszlán Étterem 
és Panzió volt, ahol a vendé-
gek színvonalas kiszolgálás-
ban részesültek.

83 fő tisztelt meg bennün-
ket a jelenlétével. Fontosnak 
éreztük, hogy a meghívott 
vendégek az adakozás mellett 
egy jó kedélyű, szórakoztató, 
kellemes estét töltsenek el az 
ismerőseikkel.

Az alkalomhoz illő beszédet 
mondott dr. Nagy Ágoston, a 
BKG Prima Akadémia szak-
mai igazgatója, illetve Szend-
rei József, az ebesi kosárlabda 
csapat edzője.

Vidám, táncos produkciók 
követték a beszédeket. Első-
ként a debreceni Rhythm and 
Shoes Dance Club rendkívül 
látványos táncokkal kápráz-
tatta el a publikumot, majd 
őket követte a Bihari Banda 
nagyszerű produkciója. Mind-
két fellépő csoport önzetlenül, 
jótékonysági céllal vállalta el 
a szereplést.  Köszönjük ne-
kik, hogy fantasztikus előadá-

sukkal emelték az est színvo-
nalát.

Az éjfélkor sorra kerülő 
tombolahúzásig a tánchoz a 
talpalávalót, szülői felajánlás-
ként, Sándor Zsolt szolgáltatta.

Rendezvényünket nagy 
számban támogatták magán-
személyek, vállalkozók, ösz-
szesen 148 darab tombola 
felajánlás érkezett. Szeretnénk 
köszönetet mondani minden-
kinek, aki bármilyen formá-
ban segítette rendezvényün-
ket, elsősorban azoknak, akik 
megtiszteltek jelenlétükkel és 
velünk töltötték az estét. Kö-
szönjük Krivács Brigittának a 
dekorációhoz szükséges kellé-
kek biztosítását és elkészítését, 
Szendrei Fruzsinának, Szabó 
Ritának és Fodor Barbarának 
a tombolaárusításban nyújtott 
segítséget, a támogatóinknak 
pedig azt, hogy értékes ado-
mányaikkal hozzájárultak a 
bál sikeres megvalósításához. 
Örömmel töltött el bennünket, 
hogy e nemes ügy, amit mi 
képviselünk, Önök is fontos-
nak tartják. 

A kitűzött céloknak meg-
felelően, a bálon befolyt ösz-
szegből, az ebesi kosárlabdázó 
csapatok felszerelését, szettjét 
tudjuk bővíteni, illetve verse-
nyeztetésüket támogatni.

Támogatóink: Bónusz 
Brigád – wellness kirándu-
lás, Vidéki Ház Tagyon – 
Balaton-felvidéki  szállás, 

Borúzsné Mile Anikó 2020. 
évre fodrászbérlet, Hunga-
rospa, Kamilla Gyógyfürdő 
Balmazújváros, Keter Ma-
gyarország Kft., Nyíregyházi 
Sóstó Zoo, Mirage Étterem, 
Csokonai Színház, Ebes Köz-
ségi Önkormányzat, Szertár 
Sportbolt, Hajnalka Fagyi-
zó, Kissné Nánási Mónika – 
Ebesi Zöldséges, Pető László 
– lövészet, Hodosi Cukrász-
da, Arany Oroszlán Étterem 
és Panzió, Szófia Virág- és 
Ajándékbolt, Szoboszló Coop 
Kft., Ércköviné Gali Kriszti-
na – Betterware, Tóth Mariann 
gravírozó, Vágner 2001 Bt., 
Debreceni Tollaslabda Club,  
Ebesi Százas bolt, Deczki Ta-
más, Dzsudzsák Balázs, Szi-
get ABC, Debreceni Jégcsar-
nok, Paripa Csárda, Borudvar 
Debrecen, Dristi Jógastúdió, 
Csapó Optika, Zolend Kft., 
Csipi Boulder falmászó terem, 
Elite Fitness, Nádas Csárda, 
Zlehovszkyné Angéla – Sajt-
műhely, Kemencés Csárda, 
Jetta Virágbolt, Családi Kaja-
tanya, Zelenák Róbert – Ebesi 

Szőnyegdiszkont, Mókuska-
land Élménypark. 

Köszönjük, hogy a szülők 
tombola nyeremény felajánlá-
sokat tettek, illetve azt, hogy a 
vendégek a bálba érkezéskor 
tombola tárgyakat hoztak, va-
lamit támogatójegyet vásárol-
tak.

Köszönjük a polgármester-
asszonynak, Szabóné Karsai 
Máriának és Eignerné Bar-
tusz Andreának, a művelődési 
ház vezetőjének a segítségét, 
mindazok munkáját, akik a 
szállításban, tombolasorsolás-
nál segítették rendezvényün-
ket. 

Örülünk, hogy e nemes ügy 
támogatása érdekében sokan 
mellénk álltak, hiszen vannak 
ügyek, melyeket érdemes tá-
mogatni, márpedig egy jóté-
konysági bál ilyen esemény-
nek minősül.

Reméljük, jövőre is számít-
hatunk nagylelkű, önzetlen 
felajánlásukra és segítségükre.

Szervezők: Szabóné László 
Enikő és Juhász Edit

Szabóné László Enikő

Remek, családias hangulatú farsangi 
batyus mulatsággal zárult a farsang far-
ka az Ebesi Hagyományőrző Egyesület 
szervezésében. Nagy volt a készülődés, 
hiszen fellépő vendégeket vártunk.

A vendégelőadók között volt a Blue 

Jeans Country Linedance Team, az Ebe-
si Retro Senior Táncklub, valamint a 
Gáborjáni Hagyományőrző Népzenei 
Citeraegyüttes, akik színvonalas műso-
rukkal elvarázsolták a szórakozni vágyó 
közönséget. Az est hátralevő részében 

Nagy Attila szolgáltatta a zenét. Köszön-
jük fellépőinknek a színvonalas műsort, 
az ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft.-nek pedig a szervezésben nyújtott 
segítséget.

Tóvizi Jenőné
egyesületi elnök
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Jótékonysági Kosárlabda Bál

Télűző farsangi batyus mulatság
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Házi robotszumó verseny

Január 16-án jó hangulatú házi robotszu-
mó versenyt rendeztünk. A versenyen 
négy csapat mérte össze robotépítési és 
programozási tudását. CyberTruck (Dá-
vid Tamás, Pál Roland, Piskó Péter), 
Baby Yoda (Kassai Kristóf, Papp Kende, 
Pajzos Albert), Poroltók (Suba Leven-
te, Sarkadi Balázs, Nagy Bence) és Va-
kondok (Fodor Szabolcs, Kiss Dániel). 
A rendkívül szoros versenyen végül a 
Vakondok csapat robotja győzedelmes-
kedett.

Kissné Lantos Éva

Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra 
Napja alkalmá-
ból megrendezett 
területi rajzpá-
lyázaton iskolánk 
felsős tagozatos 
négy tanulója vett 
részt a hajdúszo-
boszlói Bárdos is-
kolában 2020. ja-

nuár 22-én. A téma: Vass Albert, a Cine-
ge című verséhez illusztráció készítése. 
Az alkotásokat a helyszínen kellett elké-
szíteni. 

Iskolánkat az alábbi tanulók képvisel-
ték: Szűcs Rebeka 5. b, Érckövi Nikolet-
ta 6. a, Orosz Fanni 7. a, Kis Szabina 8. 
b.

A zsűri mindannyiuk munkáját okle-
véllel ismerte el. Örömünkre szolgált, 
hogy Szűcs Rebeka 5. b osztályos ta-
nuló saját korcsoportjában 3. helye-
zést éret el, melyért könyvjutalom-
ban részesült. Ezúton is gratulálunk 
nekik és további sikereket kívánunk. 
Felkészítő tanár: Komócsinné Soós Judit

Újabb kosaras érem

A Kosárlabda Diákolimpia Körzeti 
Döntőjén a III. korcsoportos fiúk leját-
szották mérkőzéseiket. Az izgalmakban 
bővelkedő összecsapások után bronzé-
rem kerülhetett a nyakukba. A csapat 
részt vett a IV. korcsoportos bajnokság-

ban is, ahol szép játékkal az 5. helyet 
szerezték meg.

A csapat tagjai mindannyian a BKG 
PRIMA SE kosarasai: Borsos Balázs, 
Dávid Tamás, Fodor Szabolcs, Nagy 
Emil, Pál Roland, Papp Kende, Pet-
hő-Tóth Ádám, Piskó Péter, Szabó Zsig-
mond, Szombati Kristóf, Tóth Gergő. 
Edző: Szendrei József

Véget ért a IV. korcsoportos lányok 
bajnoksága is. A lányok egyre javuló já-
tékkal, nagy küzdeni akarással bronzér-
met szereztek. A csapat tagjai: Birinyi 
Vanda, Egri Kincső, Erdős Fanni, Kál-
mán Vivien, Kovács Alexa, Kun Viktó-
ria, Nagy Helka, Sándor Enikő, Szilágyi 
Hanna, Varga Olimpia. Felkészítő tanár: 
Kása Sándor.

Tájékoztatás a művészeti oktatásban 
részesülők térítési díj fizetéséről 

A 2019–2020-as tanévben művészeti 
áganként 2020. március 15-ig kell befi-
zetni a II. félévre vonatkozó térítési dí-
jakat, melyről tájékozódhatnak az iskola 
honlapján (www.ebesarany.hu), illetve az 
iskola bejáratánál. A térítési és tandíjak 
befizetésére az intézmény adminisztráto-
ránál, Kacsó-Árva Boglárkánál van lehe-
tőség.

Házi elemgyűjtő verseny
Az idei tanévben 2 fordulós osztályok 
közötti elemgyűjtő versenyt hirdettünk. 
A versenyben minden osztály aktívan 
vett részt, ezzel segítve a környezetre 

Iskolai hírek

Ismét megrendezte Ebes Községi Önkor-
mányzat és az Ebes Fejlődéséért Közalapít-
vány jótékonysági bálját. A bál bevételét, 
1,7 millió forintot a „Tegyünk együtt gyer-
mekeinkért” program keretében a bölcsőde 
építésére fogjuk fordítani. Megtisztelte je-
lenlétével a bált Bodó Sándor országgyű-
lési képviselőnk, Györgyi Zoltán, a szo-
boszlói Járási Hivatal vezetője és Fekete 
János, testvértelepülésünk, Balatonszárszó 
polgármestere is. A műsort az Ady Gimná-
zium dráma tagozatos diákjai szolgáltatták. 
A zenéről pedig ismét a Nosti Duó gondos-

kodott. Örömünkre szolgált, hogy másfél 
héttel a rendezvény előtt már minden jegy 
elkelt.

Támogatóink voltak: P + P Ruházati Kft. 
(Ruci butik), Jama Szépségszalon, Hajnal-
ka Fagylaltozó, Csekeremed Kft., Hotel 
Délibáb, Szoboszló Coop Kft., Andó Bú-
toripari Kft., Pulykahizlaló Kft., Nyírber 
Kft., Daniella Ipari Park Kft., Csizi Sándor 
és családja, Balatonszárszó polgármeste-
re – Fekete János, V-Nagy Kft., Agrotex 

Kft., D-Profil Kft., Jetta Virág- és ajándék 
üzlet, Magyar Sajt Kft., Pálffyné Harsányi 
Mária, KETER Kft., Kerekes Kft., Muliter 
Zoltán, Sóvágó János, Zsálya Gyógyszer-
tár, Autó Alfa Zrt. – Suzuki Stop, Hajdu 
Méhészet, Ebesi Százas, Csi-Ri 97 Bt., 
Arany Oroszlán Étterem és Panzió, Bodó 
Sándor, Dr. Györgyi Zoltán, Borsos Jó-
zsefné, Makai Péter, Séf Akadémia, Man-
dala Apartman Eger, Hajdúszoboszlói Vá-
rosgazdálkodási Zrt.

Rózsahegyiné Juhász Éva
kuratóriumi elnök

Ebes Község Bálja
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káros használt elemek és akkumulátorok 
begyűjtését, újrahasznosítását.
A verseny végeredménye:
1. helyezés: 5. b osztály, fejenként 5,71 
kg
2. helyezés: 8. b osztály, fejenként 3,75 
kg
3. helyezés: 2. a osztály, fejenként 3,5 kg

A többi osztály is büszke lehet magára, 
hiszen összesen 570 kg használt elemet 
sikerült begyűjtenünk! A begyűjtött ele-
mekkel neveztünk az AKSD Kft. által 
szervezett iskolák közötti használt elem 
gyűjtő versenyre. A verseny eredmény-
hirdetése február végén várható.

Nagyberényi kirándulás

EFOP-3.1.8 partneriskolai találkozón ve-
hetett részt iskolánk 10 tanulója 2 kísérő-
vel a Somogy megyei Nagyberényben. A 
kirándulás során ellátogattunk Siófokra, 
ahol a Kálmán Imre emlékházban meg-
ismerhettük a nagy operettszerző életét, 
majd gyönyörködtünk a téli Balaton lát-
ványában. A nagyberényi iskolába érkez-
ve vendéglátóink örömmel fogadtak, „Ki 
tud többet a másik településéről?” című 
vetélkedővel és sorversennyel is készül-
tek. A második napon pedig – a hosszú út 
előtt – feltöltődtünk a siófoki élményfür-
dőben. Nagyon köszönjük partnerisko-
lánk minden tanárának, dolgozójának és 
tanulójának, hogy ilyen szíves vendéglá-
tásban volt részünk.

Úszás Diákolimpia megyei döntője
2020. február 
5-én, szerdán 
a Debreceni 
Sportuszodában 
rendezték meg 
az Úszás Diáko-
limpia Megyei 
Döntőjét. Isko-
lánk két tanu-
lója jutott be a 

versenyre: Kerékgyártó Fanni (4. a) és 
Pethő-Tóth Ádám (6. b).

A területi versenyen Fanni 2. (50 m 
gyors) és 4. (50 m mell), míg Ádám két 
második helyezést ért el (100 m gyors, 
100 m mell). A megyei fordulón Fanni 
nagyon szépen, és gyorsan úszott. 50 
m-es gyorsúszásban 15. és mellben a 10. 

helyet szerezte meg. Pethő-Tóth Ádám 
100 m-es mellúszásban indult, és dicső-
ségesen felállhatott a dobogó 3. helyére! 
Gratulálunk nekik!

Kerékgyártó Fanni rendszeresen úszik 
Ludmányné Marika néninél a Hajdúszo-
boszlói Árpád Sportegyesületben, Pet-
hő-Tóth Ádám felkészítője pedig édes-
apja, Pethő Zoltán.

Külön köszönet illeti Ádám családját, 
hiszen eljuttattak minket kocsival az ese-
ményre! Kísérő tanár volt: Batta Katalin.

Tájékoztatás hit- és erkölcstan 
oktatásról 

A 20/2012. EMMI rendelet 182/A. § 
(1) bekezdésére figyelemmel, a leen-
dő bejövő évfolyamos és a már tanulói 
jogviszonnyal rendelkező, a következő 
tanévben hit- és erkölcstan oktatásban a 
jövő tanévben érintett tanulóknak és szü-
leiknek tájékoztatást tartunk, melynek 
időpontja 2020. március 5. (csütörtök) 
17 óra. Helye: Ebesi Arany János Ma-
gyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola és AMI ebédlője.

„Szép magyar beszéd” verseny 
megyei fordulója

Péchy Blanka színművésznőnek 1960-
ban tett alapítványa indította el a Kazin-
czyról elnevezett „Szép magyar beszéd” 
versenyt, amely az eltelt több mint öt év-
tized során országos mozgalommá vált. 
Iskolánk négy tanulója vett részt február 
6-án a Pávai Vajna Általános Iskolában 
rendezett megyei fordulón.

A szabadon választható szöveg felol-
vasása után a kötelező szöveg előadása 
következett. A versenyen oklevelet kap-
tak Szűcs Rebeka 5. b, Pálóczi Borbála 
6. b, Kovács Anna 7. b osztályos tanulók. 
A 7-8. évfolyamosok között harmadik 
helyezést ért el Kanyó Gréta Anna 7. b 
osztályos tanulónk. Felkészítő tanáraik: 
Németi Jánosné és Subáné Kiss Gyön-
gyi. 

Tankerületi pályázatok
Az 1. a és az 1. b osztályos tanulóink a 
Lázár Ervin Program  keretében meg-
tekintették  „A Csizmadia, a Szélkirály 
és a Nyúlpásztor esete” című mesét. A 

Vojtina Bábszínház színvonalas előadása 
nagy sikert aratott a gyerekek körében. 
Iskolánk művészeti tagozata az idei év-
ben is támogatást kapott – 1.830.000 Ft 
értékben – a Kodály III. hangszercsere 
program keretében. Furulyák, klarinétok, 
trombiták és pianínó került beszerzésre, 
amelyek biztosítják a zenei tanszakos 
tanulóink oktatási színvonalának növelé-
sét. Köszönjük a tankerületnek a projekt-
ben nyújtott beszerzést és megvalósítást. 

Köszönet
Ezúton is köszönjük a szülőknek, hogy 
részt vettek a II. féléves szülői értekezle-
teken és fogadó órákon. Kérjük, tovább-
ra is vegyék igénybe a heti fogadó órá-
kat, ezen kívül az elektronikus naplóból  
is tájékozódhatnak gyermekük iskolai 
előmeneteléről.

Ismét Oviklub  
Hagyományainknak megfelelően idén is 
Oviklub foglalkozásokat tartunk a 6. éle-
tévüket betöltő leendő elsősöknek, akik 
bepillantást nyerhetnek iskolánk életébe. 
A foglalkozások időpontjai: 2020. márci-
us 4., március 11., és március 18.

Nyílt napok
Szeretettel várunk minden kedves érdek-
lődőt iskolánk nyílt napjaira az alábbi 
időpontokban.

1. évfolyam: március 23. hétfő,
2. évfolyam: március 24. kedd,
3-4. évfolyam: március 25. szerda,
5-8. évfolyam: március 26. csütörtök.
Ezúton is köszönjük az Önkormány-

zatnak a tanulóink utaztatásához nyújtott 
segítségét!

További híreink iskolánk honlapján 
(ebesarany.hu) megtekinthetők.

Összeállította:
 Szűcs Norbert intézményvezető 

Kása Sándor intézményvezető-helyettes
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