
A veszélyhelyzet megszűnését kö-
vetően ismét lehetővé vált a képvi-
selő-testület ülésének összehívása. 
Június 24-én több, mint két tucat 
napirendi pontot tárgyaltak meg a 
Képviselők. Az alábbiakban a leg-
fontosabb döntések összefoglalója 
olvasható, a www.ebes.hu oldalon 
megtalálható valamennyi határozat. 
Az elmúlt időszak eseményeit rész-
letező polgármesteri összefoglalót 
követően a Község 2019. évi köz-
biztonsági helyzetét értékelte Dr. 
Gali Sándor kapitányságvezető úr. 
Előadásából kiderült, hogy a tavalyi 
évben nem történt jelentős változás 
a bűnügyi statisztikában: Ebes to-
vábbra is biztonságos településnek 
tekinthető. Felhívta ugyanakkor a 
figyelmet néhány olyan tendenci-
ára, amelyek a lakosság részéről 
is odafigyelést igényelnek. Ezek 
elsősorban az olyan típusú bűnel-
követési formák, amelyek kellő 
elővigyázatossággal megelőzhe-
tőek. Lehetőség szerint minden-
kinek törekednie kell arra, hogy a 
vagyontárgyait megóvja: éjszaká-
ra a kaput, ajtót bezárja, értékeket 
az udvaron vagy egyéb, jól látható 
helyen ne hagyjon, kerékpárját jó 
minőségű lakattal zárja, gépjármű-
vével legalább éjszakára álljon be 
az udvarra, garázsba, s értékeket ne 
hagyjon benne. Mint mondta, a jó 
közbiztonság záloga a Rendőrség, 
az Önkormányzat, a Polgárőrség és 
a lakosság együttműködése. Balogh 
László, az Ebesi Polgárőr Egyesület 
elnöke beszámolójában kiemelte, 
hogy a tavalyi évben 315 alkalom-
mal mindösszesen 2714 óra őrző, 
figyelő, járőr szolgáltatást nyúj-
tottak a polgárőrök, folyamatosan 
együttműködve a körzeti megbízot-
takkal, hathatós segítséget nyújtva 

a bűnmegelőzésben. Kovács Lász-
ló közterület-felügyelő beszámo-
lójában a figyelő tevékenységét, a 
közterületi kamerák jelentőségét, 
továbbá a Rendőrséggel, a Polgár-
őrséggel és a lakossággal kialakított 
partneri viszony fontosságát emel-
te ki. A beszámolókat a Képvise-
lő-testület egyhangúlag fogadta el. 
Ezt követően a Polgármesteri Hi-
vatal előző évi munkájáról szóló 
jegyzői beszámoló, majd a Ebesi 
Alapszolgáltatási Központ és Idő-
sek Otthona 2019. évi beszámolója 
következett. Erdei Andrásné Intéz-
ményvezető kiemelte, hogy az elő-
ző év mérföldkő volt az Intézmény 
életében, az Idősek Otthona átadása 
és sikeres elindítása hatalmas kihí-
vás és egyben egy új korszak kez-
dete is volt.

A következő napirendi pont kere-
tében döntés született a civil szer-
vezetek támogatásáról, tíz civil 
szervezet összesen ötmillió forint 
támogatásban részesült a 2020. évi 
tevékenységei megvalósításához.

Az önkormányzati gazdálkodás 
egyik legfontosabb dokumentuma 
az éves zárszámadás és költségve-
tési beszámoló, amelyet egyhan-
gúlag, rendeleti formában fogadott 
el a Képviselő-testület. A 2019-es 
évet 1.826.103.289 Ft bevétel-
lel, 1.256.547.718 Ft kiadással és 
569.555.571 Ft helyesbített pénz-
maradvánnyal zárta a költségvetés. 
Az Önkormányzat gazdálkodását 
továbbra is a stabilitás és az adós-
ságoktól mentes, fenntartható pálya 
jellemzi.

Döntött a Testület a közterületi 
kamerarendszer fejlesztéséről is, 
melynek köszönhetően a jövőben 
nagyobb felbontású, éjjeli viszo-
nyok között is jó minőségű felvé-

telek segíthetik a közrend fenntar-
tását.

Elfogadásra került a települési 
közvilágítás korszerűsítéséről szóló 
előterjesztés. A közel 61 millió fo-
rintos beruházás keretében még az 
idén új, a jelenleginél nagyságren-
dekkel alacsonyabb fogyasztású és 
karbantartási igényű, a szabványok 
által előírt fényerőt elérő vagy meg-
haladó lámpatestek kerülnek felsze-
relésre.

Döntés született a Kertész utca 
csatornázásának kérdésében is. Az 
Önkormányzat széleskörű tulaj-
donosi együttműködéssel kívánja 
megvalósítani a beruházást a tele-
pülés egyetlen még csatornázatlan, 
de teljes hosszában önkormányzati 
kialakítású utcájában. A határozat a 
lakosok legalább felének egyidejű 
együttműködését és a munkálatok 
költségéhez történő hozzájárulást 
szabta feltételként (a költségekhez 
történő hozzájárulás a később ráköt-
ni szándékozók estében is kötelező, 
ahogyan az a korábbi csatornaberu-
házások esetén is történt). Végleges 
döntés szeptemberben várható.

Útépítési pályázat benyújtásáról is 
határozott a Testület: a Gázláng utca 
burkolatának felújítására azonos 
összegű önerővel 15 millió forint-
ra nyújtott be pályázatot az Önkor-
mányzat.

Új szakaszába ért a bölcsőde épí-
tése. Mint ismeretes, a TOP 1.4.1. 
pályázat keretében Ebes 258 millió 
forintot nyert az óvoda szomszéd-
ságában felépítendő kétcsoportos 
bölcsődére. A testületi ülés kereté-
ben a megvalósításhoz szükséges 
közbeszerzés lefolytatásáról döntöt-
tek a képviselők.

dr. Morvai Gábor
jegyző

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapjaEbes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Ebesi HírlapHírlap
XIX. évf. 7. szám • 2020. július

Június 24-én újra ülésezett a Képviselő-testület
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Lakossági hirdetés
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány ké-
szítése. Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel. Adorjánné 
Vali  Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407

Kiadó üzlethelyiség
Ebes, Rákóczi u. 6. szám alatti piaccsarnokban 11,23 m² 
nagyságú üzlettérből és 4 m² szociális helyiségrészből álló 
üzlethelyiség 2020. augusztus 15-től kiadó! A hasznosítás 
tervezett módját is tartalmazó írásbeli bérleti szándéknyi-
latkozatot Ebes Községi Önkormányzatnak címezve (4211 
Ebes, Széchenyi tér 1.), postai úton vagy személyesen a hi-
vatali titkárságon lehet benyújtani legkésőbb 2020. augusz-
tus 6. napjáig. További információ ügyfélfogadási időben az 
52/565-048-as hivatali telefonszámon.

 
 

BENEDEK ELEK ÓVODA  
ÉS MINI BÖLCSŐDE 

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

 

Kedves Szülők!

A leendő óvodások szülei részére szülői 
értekezletet tartunk

2020. augusztus 24-én 1330-tól 
az óvoda tornaszobájában.

Szeretettel várunk mindenkit!

Óvodapedagógusok

 

Csúcsformában
Június végén, a Békéscsabán 
rendezett 2000 méteres nyílt or-
szágos futóversenyen, meggyőző 
fölénnyel és új egyéni csúccsal 
(5 perc 33 mp) győzött Ifj. Sós 
Barnabás. A júliusi debreceni és 
veszprémi országos versenyeken 
pedig 800 méteren döntött egyé-
ni csúcsot. A soron következő  ál-
lomás Budapest volt, ahol 1500 
méteren (3 perc 55 mp) új rekor-
dot állított fel.

Ebesi Sportbarátok 
 Egyesület

Hajrá gyerekek

A Hajrá futás debreceni futóverseny sorozat júliusi versenyén 
is szép teljesítményt nyújtottak atlétáink. Mészáros Márta ut-
cahosszal nyerte a 2500 méteres női futamot. Magyar Maja 
Martina és Antal Csenge ezüstérmesek, míg Kerékgyártó 
Fanni, Egri Kincső, Antal Zétény, Kerékgyártó Péter és Ke-
rékgyártó Bence is előkelő, 4. és 5. helyezéseket értek el. 

Sós Barnabás
 Ebesi Sportbarátok Egyesület

Szépkorú 
köszöntése
Hamza Mihályné, 

született: Kocsis Irén, 
Debrecen, 1930.07.16., 
Ebes, Hunyadi u. 58. 
szám alatti lakost 90. 

születésnapja alkalmából 
köszöntötte Ebes Községi 
Önkormányzat nevében 
Szabóné Karsai Mária 

polgármester asszony és 
dr. Morvai Gábor jegyző. 
Jó egészséget és további 

boldog, békés éveket 
kívánunk!

Ebes Községi 
Önkormányzat
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Rendőrségi hírek
A nyári főszezon idején több közlekedő van jelen az 

utakon, mint más évszakban. Ne feledjük, hogy a nyár-
nak is vannak sajátos baleseti veszélyforrásai.

A közúti közlekedésben résztvevőket is megviseli a 
kánikula. Ilyen időben kockázatosabb közlekedni, mi-
vel a hőségben a járművezetők és a gyalogosok kevésbé 
összeszedettek, a megszokottnál figyelmetlenebbek, sok 
esetben türelmetlenebbek, hajlamosabbak a szabálysze-
gésekre.

A közúti közlekedési balesetek megelőzése érdekében 
kérjük, fogadják meg a Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság tanácsait!

•  A balesetek megelőzése érdekében a legjobb preven-
ció minden esetben a közlekedési szabályok megtar-
tása, továbbá fontos a megváltozott időjárási viszo-
nyokhoz való alkalmazkodás.

•  A tartós melegben a közlekedés résztvevői között 
is megnőhet a rosszullétek száma, a hőség gyengíti 
a szellemi erőkifejtést, egyeseknél tompaságot, kö-
zönyösséget, másoknál fokozódó ingerlékenységet 
válthat ki. A közlekedők körében ilyenkor fokozot-
tan jellemző a koncentráció hiánya, mely a reakci-
óidő növekedésében is jelentkezhet. A reflexek tom-
pulnak, a mozdulatok kapkodóvá válnak.

•  A nyári hőségben a gyalogosokra is jellemző a fi-
gyelmetlen, bágyadt közlekedés, kevésbé néznek 
alaposan körül, mielőtt lelépnek az úttestre.

•  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki nehezen viseli 
a meleget, ebben az időszakban lehetőleg ne üljön a 
volán mögé! Amennyiben feltétlenül szükséges el-
indulni, akkor csak kipihent állapotban vezessenek, 
álljanak meg gyakrabban pihenni, felfrissülni!

•  Ha a járművük napos helyen parkol, indulás előtt 
szellőztessék át.

•  Fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot, a 
gépkocsiban mindig legyen hűtött ásványvíz, vagy 
üdítőital!

•  Legyenek türelmesek, vezessenek a szokottnál las-
sabban, körültekintőbben, tartsanak nagyobb köve-
tési távolságot!

•  Az évszak egy másik sajátossága a hirtelen lezúdu-
ló, özönvízszerű esőzés, mely szintén próbára teszi a 
legtapasztaltabb közlekedőket is. 

Összességében tehát a nyári forróság idején, ha tehet-
jük, kerüljük a legmelegebb órákban való elindulást. A 
sebességhatárokat, a követési távolságot minden eset-
ben tartsuk be, a hirtelen manőverektől, kormánymoz-
dulatoktól óvakodjunk! Az előzést szabályosan, elő-
zésre alkalmas útszakaszon, a megfelelő irányjelzések 
használata mellett hajtsuk végre!

… hogy mindenki hazaérjen!
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség mun-

káját és amennyiben jogsértő eseményt észlelnek, érte-
sítsék a rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a tele-
pülés körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi 
telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalma-
san – a bejelentő adatait zártan – kezeli:  
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Kiss Zsolt r. tőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Szabó Zsolt r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510
vagy Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Tevé-
kenységirányítási Központ 112 segélyhívó vonalon 

Ebesi Polgárőr Egyesület  06 30/621-6976
Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát hétfőnként 16 és 17 

óra között tartanak a Széchenyi tér 1. szám alatt.
Karácsony Béla r. százados

Köszönet
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki férjem, 

Hajas Gyula József temetésén végső tiszteletét tette: 
sírjára virágot hozott és mély fájdalmunkban osztozott.

A szerető férjtől és édesapától az alábbi idézettel 
búcsúzunk:

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a 
hitet megtartottam.” (Pál apostol II. levele Timóteushoz)

Hajasné Julika és fiai: Gyula, Csongor és Norbert

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

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

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

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

Médiapartnerünk: www.ebestv.hu 
Tipográfia: Abari Gusztáv 

Nyomda: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen. E-mail: info@centerprint.hu

Az Ebesi Hírlap júliusi számának lapzárta 
időpontja 2020. augusztus 21., péntek 16 óra
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Harmati 
AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

Gépjárművezetői tanfolyamot indítunk 
2020. augusztus 4-én kedden  18,00 

órakor
Ebesen a Művelődési Házban

Jelentkezni lehet: tantermi, vagy e-learning
otthon tanulásos képzésre

20 éven aluliaknak 25.000 Ft állami támogatás
Érdeklődni:

Harmati László iskolavezetőnél
tel.: 06-20-988-95-96

e-mail: harmatilaszloo@gmail.com
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Idén ismét megrendezésre kerültek nyári táboraink, amik idén 
egy olvasótáborral bővültek. A karanténból kiszabadult gyere-
kek nagy számban jelentkeztek mindhárom hétre.

Az első tábort június 22-26 között szokás szerint a Művelődé-
si Házban tartottuk. Az első napon az ismerkedős játékokat kö-

vetően Karácsony Béla rendőr százados tartott foglalkozást a 
bűnmegelőzésről és a nyár veszélyeiről, amit délután kézműves 
foglalkozás és a népszerű 
internetes kvízjáték, a Ka-
hoot követett. Kedden a 
Hortobágyra látogattunk, 
ahol a Halastavi Tanös-
vényt jártuk végig, madár-
lessel és csónakázással. 
Szerdán a tavaly is nagy si-
kert aratott Mókus Kaland-
parkba kirándultunk, ahol a 
fiatalok felejthetetlen órá-
kat töltöttek el az akadály-
pályákon. Csütörtökön az 
elmaradhatatlan strandolós 
nap volt Hajdúszoboszlón, 
pénteken pedig egy játékos falutúrát követően a középkori har-
cászat alapjaival ismerkedhettek meg a táborozók.

A következő héten a Mú-
zeum volt a tábor központja. 
Hétfőn ismét rendőrségi fog-
lalkozás volt, a kutyaterápia 
alapjaiba is betekintést nyertek 
a fiatalok, valamint régészked-
tünk és restauráltunk. Kedden 
a poroszlói Ökocentrumba lá-
togattunk el. Szerdán visszatér-
tünk a Mókus Kalandparkba, 
csütörtökön a szoboszlói strandra, pénteken pedig a délelőtti 
Kahoot és kézműves foglalkozás után ismét a Zsongvölgyi Ha-
gyományőrző Haditorna Egylet tagjai mutatták be a középkori 
fegyvereket és páncélokat, amiket – természetesen felügyelet 

mellett – ki is lehetett próbálni.
Idén először került megren-

dezésre a Harry Potter olva-
sótábor július 13–17. között, 
minden nap 8.00-tól 13.00-ig.

A táborba való jelentkezés 
feltétele a Harry Potter és a 
bölcsek köve c. könyv elolva-
sása volt, ugyanis erre épültek 
programjaink. A 18 jelentke-
zőt a könyvhöz hasonlóan két 
„házba” osztottuk be, így min-
denki gyűjtögethette a saját 
csapatának a pontokat. Egész 
héten nagy volt az izgalom, hogy vajon melyikük nyeri meg a 
házkupát. 

A könyv ismeretének nagy hasznát vették a gyerekek a könyv-
ismereti-vetélkedő és jelenet-eljátszós feladatok során. Emellett 
varázspálcát készítettünk, kviddics bajnokságot, tündérmanó 
vadászatot és békaugrató-versenyt rendeztünk, valamint szaba-
dulós játék során kerestük meg a bölcsek kövét. A szerdai napon 
a Déri Múzeumba látogattunk, ahol „gyógynövénytan-órán” ve-
hettünk részt. 

Az utolsó napon varázslópartyval búcsúztattuk a gyerekeket, 
ahol vendégünk volt egy bűvész, akinek nagy sikere volt, ez-
után következett a lakoma, az eredményhirdetés és a házkupa 
átadása. Mi nagyon jól éreztük magunkat, reméljük ti is! Jövőre 
is szeretettel várjuk a kis boszorkány- és varázslótanoncokat!

Köszönjük a tábor megvalósításában nyújtott segítséget: a 
falutúrán Nagy Józsefné Júlia néninek és Kiss Józsefnek, az 
Ebesi DogLand Kutyasulinak és Bakonszeginé Pipó Ilonának, 
a Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egyletnek, a Haj-
dúszoboszlói Rendőrkapitányságnak és Karácsony Béla r. szá-
zadosnak, valamint a Hungarospa Zrt.-nek!

Csecsődi Enikő, Pásti Hajnalka 
és Seres László

Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. nyári táborai
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Gyakorlott túrázó csapattal indultunk el az idei nyár első 
vándortáborába, a nehéz fokozatú Mátra útvonalra. A jó társa-
ság feledtette az összes nehézséget, amit a túra során átéltünk. 
Hazafelé a hosszú vonatozás alatt megkértük a gyerekeket 
írjon mindenki pár mondatot az elmúlt hétről, ezekből az él-
ménybeszámolókból szeretnék idézni: „Taron a Buddhista 
Sztúpában mindenki életbölcseleteket olvashatott és megtud-
tuk Kőrösi Csoma Sándorról, hogy Japánban szentté avatták.  

Volt szerencsénk találkozni az erdészet vezetőjével, aki nem 
hitt az alföldiek kitartásában, de mi voltunk első csapat az 
idén, amelyik ezt megcáfolta, és teljesítettük a legnehezebb 
túrát is! Este nagyon hideg volt, pedig megesett, hogy 5 pok-
rócot is kaptam. Minden leleményességünkre szükség volt, 
hogy a fagyhalált elkerüljük! Mindenért kárpótolt a jó társa-
ság és a remek hangulat! Az aranymosásról kincsekkel meg-
rakodva tértünk haza. Nagyon kellemes volt a túra és finom 
a tábortűznél sütött pillecukor!  Megtanultuk megbecsülni az 
angol WC-t és a zuhanyzót, de a lavóros fürdés is jó volt. Egy 
nehéz hadjárat közben (számháború), vesztettünk el 3 kato-
nát! Szerintem ez volt a legkeményebb túra, de megérte a táj, 
a csapat, a hangulat és az élmények miatt! Hazafelé kisvo-

nattal utaztunk, a gyöngyösi strandon lemostuk az út porát, 
szuper volt a vízi vidámpark!” 

Mit üzentek a következő csapatnak, akik a Zemplént készül-
nek meghódítani? – Sétáljanak otthon nagyon sokat és ne egyék 
meg első nap az összes tartalék élelmet!

Nem először, de szerintem nem is utoljára túrázott együtt ez 
a csapat! 

Ezért csak így búcsúzom: Jövőre, veletek valahol máshol! (ta-
lán egy vízitúrán?!)

Kása Sándor

Erdei vándortábor 2020 Mátra

Kedves Olvasók!
A Községi Könyvtár és a Széché-

nyi Ferenc Tájmúzeum nyitvatar-
tása 2020. augusztus 3-szeptember 
1. között:

Hétfő:  8.00 – 16.00
Kedd:  8.00 – 16.00
Szerda:  8.00 – 18.00
Csütörtök:  8.00 – 16.00
Péntek:  8.00 – 14.00

Mindannyiunk egészsége érde-
kében kérjük a következő feltéte-
lek betartását:

•  A könyvtár csak maszkban láto-
gatható.

•  A kihelyezett kézfertőtlenítő 
használata belépéskor kötelező.

•  A bent tartózkodó látogatók tart-
sanak egymástól 1,5 méter távol-
ságot.

•  A nyomtatási távszolgáltatást 
továbbra is igénybe lehet venni, 
kérjük, igyekezzenek nyomtatá-
si kéréseiket továbbra is inkább 
ebben a formában intézni. A 
nyomtatandó anyagokat az ebes-
konyvtar@gmail.com e-mail 
címre küldjék el. Az e-mailben 
tüntessék fel a következő adato-
kat: 

 –  dokumentum mérete (A4 
vagy A3)

 –  színes legyen vagy fekete-fe-
hér

 –  a papír mindkét oldalára 

nyomtassunk-e, vagy minden 
oldal külön lapon legyen

 –  elérhetőség (név, telefonszám, 
e-mail cím)

•  A visszahozott könyveket 72 órá-
ra karanténba helyezzük, csak 
ezután nyílik lehetőség az újbóli 
kikölcsönzésükre.

A múzeum hétvégi látogatásához 
előzetes bejelentkezés szükséges!

További információ az 52/565-
093-as telefonszámon vagy az ebes-
konyvtar@gmail.com e-mail címen.

A múzeum elérhetősége a 
0620/404-8044-es mobilszám vagy 
ebesmuzeum@gmail.com e-mail 
cím.
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Rajzpályázat
A Hortobágyi Nemzeti Park ebben az év-
ben is kiírt rajzpályázatot, az „Ő a kedven-
cem a 2020-as év élőlényei közül” címmel.
Iskolánk 2 tanulója eredményesen szere-
pelt.

Galgóczi Zsuzsanna és Balogh Doroty-
tya 8. a osztályos tanulók, mindketten III. 
helyezést értek el. Munkájukat oklevéllel 
és egy-egy családi belépővel jutalmaz-
ták, melyet felhasználhatnak a hortobágyi 
rendezvények egyikén. Ezúton is gratulá-
lunk nekik, és további sikereket kívánunk. 
Felkészítő tanár: Komócsinné Soós Judit 
szaktanár

Ismét nyert a Határtalanul 
pályázatunk

Kedves leendő 7. osztályosok! Örömmel 
tájékoztatlak benneteket, hogy az osztály-
főnökeitek (Németi Jánosné és Szabóné 
Tóth Katalin tanárnők) által elkészített 
HAT-20-01-0466 azonosító számú pályá-
zat támogatást nyert!

A Határtalanul program keretében, így 
részt vehettek egy barangoláson a Délvi-
déken Szabadkától Fiuméig 2021-ben 4 
napon keresztül. A pályázat során elnyert 
támogatás összege: 3 399 000 Ft.

Beiratkozás a 2020-2021-es 
tanév művészeti tagozatára 

meghosszabbítva
Tisztelt Szülő(k)! Ismételten tájékoztatom 
a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 
fenntartásában működő Ebesi Arany János 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába 
a művészeti tagozatra vonatkozó felvételi 
eljárás rendjéről:
A művészeti iskolai beiratkozás új ideje: 
2020. június 8-2020. június 12.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentu-
mok szükségesek:

-a gyermek személyazonosítására alkal-
mas, a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosító és a lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány (lakcímkártya), amelyeket a 
kialakult helyzetre tekintettel a tanév első 
napján kell bemutatni

-jelentkezési lap
A kitöltött jelentkezési lapot az iskola-

titkar@arany-ebes.sulinet.hu email címre 
várjuk.

Választható tanszakok: ütő (új pedagó-
gussal), zongora (új pedagógussal), furu-
lya, klarinét, trombita (új), színjátszás, 
néptánc (új), moderntánc, társastánc (új), 
képzőművészet (kerámia), képzőművésze-
ti (grafika).

Felhívom a szülők figyelmét, hogy a je-
lentkezési lap elküldésén kívül a KRÉTA 
felületén online is elindítható a beiratko-

zás. (Beiratkozás nem tankötelezettséget 
teljesítő jogviszonnyal)!

Fizetendő térítési díjak még nem lettek 
megállapítva, de a 2019-2020-as tanévben 
félévre kerekítve (6-18 év közötti tanulók 
4,5-5 átlagnál) az alábbi összegek lettek 
megállapítva. Várhatóan ettől lényeges el-
térés nem lesz.

Zene egyéni: 5500 Ft, Zene szolfézs: –, 
Tánc csoport: 4900 Ft, Képzőművészet: 
6800 Ft, Szín-báb csoport: 5200 Ft.

A művészeti iskolai beiratkozásra a nyá-
ron folyamatosan van lehetőség! A jelent-
kezési lapot a honlapról lehet letölteni.

A végéhez ért „A „Z generáció” 
tudatos fogyasztóvá nevelése” 

online kvízjáték
Az Ebesi Polgárőr Egyesület pályázati 
programja keretében megrendezett vetél-
kedőn a gyerekek két hónapon keresztül 
oldhatták meg az online fogyasztóvédelmi 
feladatokat. A győztesek a ballagás, illetve 
a bizonyítványosztás alkalmával kapták 
meg jutalmukat. Az I. helyezett Tóth Ami-
na (5. b) kerékpárt, a II. helyezett Piskó Pé-
ter (6. a) digitális rajztáblát, a III. helyezett 
Pintyák Róbert (8. b) rollert nyert. Az osz-
tályok közötti versenyben a 6. a bizonyult 
a legjobbnak. Jutalmuk egy osztálykirán-
dulás lesz, amely az őszi időszakban kerül 
megrendezésre.

Tájékoztatás leendő elsősöknek
Tisztelt Szülők!
Terveink szerint 2020. június második felé-
ben összevont szülői értekezletet tartottunk 
volna, de a jelenlegi helyzet továbbra sem 
teszi ezt lehetővé. Ezért a mellékelt anyag-
gal szeretnénk az iskolakezdéshez infor-
mációkat nyújtani.
Amennyiben lehetőség lesz, 2020. augusz-
tus 28-án 17 órától tartjuk a szülői értekez-
letet.

Továbbra is terveink szerint 2020. au-
gusztus 24-25-26-án 9-től 12 óráig Ve-
réb-tábort szervezünk, melyre minden 
gyermeket szeretettel várunk.

A szülői értekezletre már szeretnénk kér-
ni önöktől a kitöltött adatlapokat, amelyet 
postai úton is megküldünk önöknek.

Újra gyerekzsivaj tölti meg az 
iskolát a napközis Erzsébet 
táboroknak köszönhetően

Az idén 8 héten keresztül közel 350 tanulói 
jelentkezéssel veszünk részt a napközis Er-
zsébet táborokban. Minden héten új tema-
tikával, érdekes programokkal biztosítjuk, 
hogy tanulóink jól érezzék magukat a nyári 
szünetben. 

Az első héten a robotika alapjaival, és 
természettudományos ismeretekkel gaz-
dagodtak a táborozók. De jutott idő kéz-
műveskedni, sütögetni a tankonyhában, 
mesélni, kerékpár túrát tenni a Sáska hor-
gásztóhoz, kincset keresni és célba lőni. A 
legnépszerűbb program a strandolás volt a 
kabai fürdőben.

A második héten a hagyományőrzés, 
népi értékeink megismertetése volt a tá-
bor témája. Népdalok éneklése citera és 
saját készítésű kotkoda, szívószálduda és 
diócsattogó kíséretével, népitánc és matyó 
öltöztetőbaba készítése, hagyományos 
népi játékok és kézműveskedés is szerepelt 
a programban. A langalló sütés és mentás 
narancsszörp főzés mellett nagy sikere volt 
az Ebesi Hagyományőrző Egyesület bemu-
tatójának és a Nyíregyháza-Sóstói Múze-
umfaluban tett kirándulásnak is.

A harmadik héten indián törzsek foglal-
ták el az iskola udvarát. Sátrakat építettünk, 
békepipát „fújtunk”, táncoltunk a tűz körül. 
Kidíszítettük a pólónkat és a fejdíszünket, 
álomfogót készítettünk a rossz álmok ellen, 
s nyomokat kutattunk erdőn-mezőn.

Hasonlóan vidám és érdekes programo-
kat szerveztünk a következő hetekre is.

További híreink iskolánk honlapján 
(ebesarany.hu) megtekinthetők.

Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető 

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Iskolai színes hírek
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Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt 2020. augusztus 28-án 18.00 órai kezdettel az Ebesi Művelődési Házba 
Szarvas József: Pustol a hó... című előadására. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, 2020. augusztus 

24-ig jelezzék részvételi szándékukat a 06-20-404-8044-es telefonszámon!
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