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A TARTALOMBÓL...

„A múlt a jövendőnek tükre”
Ünnepi megemlékezés Ebesen az 1848-as forradalom 171. évfordulóján

„9” – Szabadság és
zsarnokság – 8. oldal

Mazsorett verseny
9. oldal

1848 tavaszán néhány pesti fiatal, megelégelve az ország elmaradottságát, idegen hatalomnak való kiszolgáltatottságát, és hallván
a nyugati-európai forradalmi eseményekről,
elhatározta, hogy maga is felelősséget vállal
a jövőért. Március 15-én reggel izgatottan,
követeléseiket megfogalmazva és akaratukat
versbe öntve elindultak a Pilvax Kávéházból.
Talán még ők sem gondolták akkor, hogy még
171 évvel később is egy egész nemzet fog emlékezni dicsőséges útjukra, ami úgy vonult be
a magyar történelembe, mint a márciusi forradalom.
2019. március 15-én Ebesen is megemlékeztünk a márciusi ifjakról és azokról a hősökről, akik részt vettek a forradalomban és a
szabadságharcban. A Széchenyi téren, a „legnagyobb magyar” szobra előtt gyűlt össze a
tömeg a szürke felhők alatt, hogy tanúságot
tegyen a múlt tiszteletéről, és kapocsként kösse össze azt, amiből táplálkozik, azzal, amiért
dolgozik.

Kék Nap
9. oldal

Népzenei Verseny
9. oldal

Színes iskolai hírek
10–11. oldal

A községi ünnepség nyitányaként felhangzott a reformkor egyik legnagyobb nemzeti szimbóluma, a Himnusz. Ezt követően az
Arany János Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7. a és b osztályos tanulói tartottak megrázó és tartalmas előadást az 1848–49.
évi eseményekről. A dalbetétekkel díszített,
átéléssel előadott darab nagy hatást gyakorolt
a közönségre, amely vastapssal jutalmazta a
munkát és a lelkesedést. Tálas Enikő és Katona Erika felkészítő tanárok méltán lehettek
büszkék a diákokra.
A színvonalas előadás után Szabóné Karsai
Mária, Ebes község polgármestere mondta el

ünnepi beszédét. A márciusi ifjak szellemét
idézte meg, amikor a magyar nép nemzeti
függetlenségéről, önállóságáról, szabadságáról beszélt, amiről Petőfi Sándor és társai még
csak álmodtak. A jelképpé vált nap, március
15. elindított egy folyamatot, ami rövidtávon
vereséget és megtorlást eredményezett, hos�szú távon mégis győzedelmeskedett. Ráadásul
a magyar nép akkor kivívta a világ csodálatát
azzal, hogy két nagyhatalommal, a Habsburg
és az Orosz Birodalommal harcolt egyszerre a
hőn áhított függetlenség reményében.
Az ő példájuk ad erőt nekünk és kötelez
minket arra, hogy elgondolkozzunk azon: mi,
magyarok, most mit hagyományozunk az utókorra.

Polgármester asszony kiemelte beszédében,
hogy a márciusi ifjak tette jó példa arra, hogy
összefogással, közös akarattal lehet közös
célért cselekedni, legyen az bármilyen nagy.
Nekünk ugyan már nem kell az életünket áldozni a szabadságért, de bölcsen és felelősséggel kell bánnunk vele. Az utódok tovább
viszik Petőfiék örökségét, akik összefogásból,
önzetlenségből mutattak példát. Szerencsére
nekünk már nem harcolnunk, hanem építkeznünk kell. A további gyarapodáshoz, fejlődéshez elengedhetetlen a márciusi ifjak akarata: a
béke, a szabadság és az egyetértés.
Az ünnepi beszédet követően a Pro Villa
Ebes Községért önkormányzati kitüntetés és
az Ebes Ifjú Tálentuma díjak kiosztására került sor.
A Pro Villa Ebes Községért kitüntető cím
Arany fokozatát kapta Dorogi Sándor és Kása
Sándor.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Dorogi Sándor közel tíz évet élt Ebesen, aktívan részt vett a település kulturális és sportéletében. A Művelődési
Ház vezetője volt, illetve a női kézilabda
szakosztály sikereinek tevékeny részese a hetvenes években. Jelenleg Balatonszárszó polgármestere. Manapság is
azon munkálkodik, hogy szoros legyen a
kapcsolat a két település között. Erről ma
már írásos dokumentum is létezik, hiszen
Ebes és Balatonszárszó testvértelepülés
lettek. A két település önkormányzata
jó kapcsolatot ápol, a találkozók során
véleményt cserélhetnek és megoszthatják tapasztalataikat egymással. Fontos
megemlítenünk, hogy létrejött a két település diákjai között a cseretáboroztatás,
amelynek során a fiatalok új élményeket
és kapcsolatokat szerezhetnek, valamint
bővíthetik ismereteiket. Dorogi Sándor a
múltban és a jelenben is sokat tett és tesz
településünkért és az itt élő emberekért.
Polgármester úr szokta mondani, hogy
Ebesen otthon érzi magát.
Kása Sándor 1992-től tanít a helyi
általános iskolában. Pedagógusi és osztályfőnöki tevékenysége mellett megragadott minden olyan lehetőséget, amel�lyel tovább képezhette magát. Elismerésre méltó tevékenységet fejt ki az oktatás,
ifjúságvédelem, a közbiztonság, sport és
környezetvédelem területén. Az egyik
legszerethetőbb pedagógus a gyerekek, a
szülők és kollégái körében is, amit szelídségével, megértő és segítő szándékú hozzáállásával ért el. Évekig volt a diákönkormányzat segítő tanára, ahol a tanulókkal közösen szervezték a szabadidős
programokat, gyereknapokat, kirándulásokat, DÖK napokat, hulladékgyűjtést,
vagy látogatásokat az Országházba és a
Csodák Palotájába. A Pro Patria Alapítvány kuratóriumi tagjaként a 90-es években több alkalommal is táboroztatott kárpátaljai és erdélyi gyerekeket, valamint
könyv- és élelmiszercsomagokat vittek a
beregszászi és örvéndi iskolákba, ezzel is
erősítve a nemzeti összetartozás érzését.
2013-tól intézményvezető-helyettesként
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szervezi és irányítja kollégái munkáját.
A civil szervezetekkel való együttműködést is szívügyének tekinti. A prevenciós
jellegű programok szervezése is hozzá
köthető: Kontraszt kiállítás, látogatások
a debreceni Javítóintézetbe, Esélyóra,
elsősegély foglalkozások. Az erdei iskolák látogatását is ő kezdeményezte először Elkötelezett az egészséges életmód
és a környezetvédelem területén, követendő-példamutató a diákok és kollégái
körében is. Szívügye a gyerekek sza
badidejének hasznos eltöltése. Önzetlen lelkesedéssel, évek óta tart karate és
kosárlabda edzéseket a sportolóknak és
versenyezteti is őket. A település bármilyen civil eseményén lehet munkájára
számítani. Az Ebesi Polgárőr Egyesület tagjaként éjszakai járőrszolgálatokat
vállal, legtöbbször kerékpárral, ezzel is
példát mutatva a környezettudatos életvitelre. Az Ebesi Sportbarátok Egyesület
alapító tagja, elnök-helyettese. Önzetlen,
segítőkész és lelkiismeretes munkájának
köszönhetően színvonalas programokat
szervez az egyesület. A Sportbarát napok, Sebes futóverseny és Sportmaratonok előkészületeiben és lebonyolításában is hatékony szerepet vállal. Kása
Sándor önként vállalt társadalmi munkái,
közéleti szerepvállalása és emberi tulajdonságai pótolhatatlan értéket képviselnek településünk életében.
Az „Ebes Ifjú Tálentuma” díjra idén
három diák bizonyult érdemesnek.

sportteljesítményével az ebesi általános
iskola büszkesége. Tudását számos tanulmányi versenyen tette próbára és szerepelt sikeresen. Többször indult helyi
illetve megyei matematika versenyeken.
2018 szeptemberétől a Debreceni Kosárlabda Akadémia versenyzője, ami heti 5
edzést jelent számára. A sport területén
elért eredményeivel nemcsak iskolánk,
de településünk jó hírét is öregbítette.
Mészáros Nóra az ebesi általános iskola 8.b osztályos tanulója. Rendkívül
szorgalmas és érdeklődő diák, aki az
általános iskolai évek alatt mindvégig
kitűnő bizonyítványt szerzett, példamutató a magatartása. Leginkább a humán
tantárgyak iránt érdeklődik. Tevékenyen
részt vesz az osztály közösségi életének
szervezésében, Ő a tanulmányi bizottság
vezetője. Az iskolai diákönkormányzat
munkájában, mint a sportbizottság vezetője végzi a munkáját. Minden iskolai
rendezvényen, versenyen aktív szerepet
vállal. Megyei és országos sportversenyeken elért kiemelkedő eredményeivel
hozzájárul az iskolánk és a községünk jó
hírnevének öregbítéséhez.
A díjakat Szabóné Karsai Mária polgármester adta át.

Ezt követően az ebesi közintézmények, alapítványok és egyesületek
képviselői megkoszorúzták a Széchenyi-szobrot. A műsor zárásaként Gali
Petra Tompa Mihály: A gólyához című
versét szavalta el, majd a résztvevők eléSzabó Laura Dorina nyolc éve kitűnő nekelték a Szózatot.
tanulója az ebesi általános iskolának. Bizonyítványaiban ötös jegyei mellé szinte
minden tantárgyból dicséretben részesült
és a nevelőtestület dicséretét is megkapta. Az elmúlt években számos tanulmányi
versenyen vett részt és nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Laura Dorina igazi közösségi ember, aki nemcsak az osztály,
hanem az iskola életében is aktívan részt
vesz. Az iskola diákönkormányzat tanulmányi bizottságának a vezetője.
A műsor az ebestv.hu honlapon tekintSós Anna első osztálytól kezdve ki- hető meg.
váló tanulmányi eredményével, példaSeres László
mutató magatartásával és kiemelkedő
Fotók: Jakab Attila
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Tájékoztatjuk a kutyatartó lakosságot, hogy 2019-ben is
megszervezésre kerül a veszettség elleni kötelező
Eboltás az alábbiak szerint:

Az eboltás helye és időpontja:
Munkaterv szerinti testületi ülésre február 13-án szerdán keEbesi
Községgondnokság
Kft. Rákóczi u. 12. sz. alatti udvara
rült sor, ahol több fontos döntés mellett elfogadásra került a
2019.
április
6-7.
(szombat-vasárnap),
8:00-13:00 óra között
2019. évi költségvetés. A képviselők egyetértettek abban, hogy
a gondosan előkészített rendelet alapján az idei évben is stabil, Kihelyezett oltás:
kiszámítható és kiegyensúlyozott keretek között működhet az • Újsor: 2019. április 7. 14:00 – 15:00
Önkormányzat, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan hitel- • Horváth tanya: 2019. április 7. 15:30 – 16:30
és adósságmentesen. A napirendi pontok között szerepelt a civil
A pótoltás helye és időpontja
szervezetek által benyújtott pályázati beszámolók megtárgyaEbesi
Községgondnokság
Kft. Rákóczi u. 12. sz. alatti udvara
lása, valamint a Hajdúszoboszlói Mentőalapítvány támogatási
2019.
május
4-5.
(szombat
– vasárnap) 8:00 – 12:00 óra között
kérelme. Az Alapítvány egy automata újraélesztő készülék beKihelyezett
pótoltás:
szerzéséhez kérte a Testület támogatását, amelyet Ebesen kívánnak elhelyezni. A Képviselő-testület egyhangúlag támogat- • Újsor: 2019. május 5. (vasárnap) 13:00 – 13:30
ta a kérelmet. Döntés született a Görbe-Balogh Kúria további • Horváth tanya: 2019. május 5. (vasárnap) 14:00 – 14:30
hasznosításának kérdésében is. Az Alapszolgáltatási Központ Az oltást végzi: Dr. Meleghegyi Balázs állatorvos (telefon:
székhelymódosításával egyidejűleg szükségessé vált az épület 06-30-240-9246)
sorsának rendezése. A Képviselő-testület több lehetséges megAz oltás díja: 4500.- Ft/eb. Chipezés díja: 4000.- Ft/eb.
oldást megvizsgálva úgy határozott, hogy az épület a jövőben a
helyi közművelődési és kulturális szolgáltatások körében kerül- Tájékoztatjuk a kutyatartókat, hogy beoltani csak a négy
hónapnál idősebb, transzponderrel (chippel) ellátott ebeket
jön hasznosításra.
Február 25-én rendkívüli testületi ülésre került sor. Egy vál- lehet.
lalkozás az ipari parkba tervezett – részben pályázati forrásból Ebes, 2019. március 21.
Dr. Morvai Gábor jegyző
megvalósítani kívánt – beruházás miatt kereste meg az Önkormányzatot február közepén. Tekintettel a február végi pályázati
határidő közelségére, a szükséges döntések meghozatalára rendkívüli testületi ülés keretében került sor.
Dr. Morvai Gábor jegyző
Szociális szolgáltatásfejlesztés Hajdúszováton

Sajtóközlemény

Nőnapot köszöntöttünk
az Idősek Klubjában

Családias környezetben köszöntöttük nappali klubunk hölgy
tagjait március 8-án, a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Kassay
Adolf szavait idézve, ezúton is kívánunk hölgy társainknak
boldog, szeretetteljes életet, jó egészséget:
„Az élet mindennapi ridegségébe meleget, a háborgó kedélybe
nyugalmat, a kebel keserűségére gyógyírt ki nyújt nekünk?
Mindig a gyöngéd női kéz.”
Erdei Andrásné
intézményvezető

A kedvezményezett neve: Hajdúszovát Község Önkormányzata
A projekt címe: Szociális szolgáltatásfejlesztés
Hajdúszováton
A szerződött támogatás összege: 50,00 millió Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. augusztus 31.
A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00020
A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Az infrastrukturális fejlesztés részeként a polgármesteri hivatal
Széchényi utcai épületrésze – amely a család- és gyermekjóléti
szolgálatnak ad helyet – lebontásra kerül, helyére új épületszárny
épül.
Az 50,00 millió forint európai uniós támogatás segítségével
két iroda, váróterem, interjúszoba, raktárhelyiség, klubhelyiség,
mosdóhelyiségek, öltöző és zuhanyzó kerül kialakításra, illetve
komplex akadálymentesítés valósul meg. Az új épületre 14 db
napelem kerül telepítésre.
A fejlesztés eredményeként lehetővé válik a meglévő
szociális ellátások infrastruktúrájának minőségi fejlesztése, a
jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a
társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének
javítása, a családi terhek csökkentése.
A projektről bővebb információt a www.hajduszovat.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Kedvezményezett: Hajdúszovát Község Önkormányzata
Kapcsolattartó: Váradi Jenő polgármester
E-mail: hszovatpolghiv@mail.com – Telefon: 52/559 211
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Fontos döntések születtek
a februári Képviselő-testületi
üléseken
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„Az ebesieknek Ebes nem egy hely, ahol laknak, hanem az otthonuk”

www.ebes.hu

Mezei László alpolgármester úrral beszélgettünk

– Alpolgármester úr a negyedik mandátumát tölti, ez
nagyfokú bizalmat jelent a lakosok részéről. Mennyire érzi
úgy, hogy nagy az elvárás, ha
nagy a bizalom?
– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon fiatal
a településem, és a családom
része Ebes történetének a megalakulástól kezdve. Nem vagyok híve a nagy szavaknak, de
az anyatejjel szívtam magamba
településem szeretetét, hiszen
édesapám 171 embert hozott be
a tanyavilágból, amikor elhatározták, hogy Ebes települést létrehozzák. A szeretetet, egymás
tiszteletét, becsülését a tanyákból hozták be Ebesre. A felelősséget nagyon érzem, hiszen óriási kincs Ebes, kiváló minőségű
az anyaföld, geotermikus víz
van a föld alatt, két nagyváros
között fekszik – tele van lehetőségekkel. Nagyon fontos, hogy
mi az adottságokat az itt élő emberek javára tudjuk-e fordítani,
vagy nem. A felelősségtudatom
egyébként régről ered, hiszen
amikor az iskolánkat képviseltem jó tanuló, jó sportolóként
mindig igyekeztem a legtöbbet
nyújtani, és akkor is mindig
Ebesért cselekedtem. A magas
mérce és a település szeretete
belülről és a családomból származik.
– Említette, hogy a település
kincseivel való gazdálkodás
nagyon fontos dolog. Mit gondol, az utóbbi öt évben hogyan
sikerült ezzel sáfárkodni?
– Nem szeretek dicsekedni, mivel mindig azt mondta a
nagyapám, hogy aki dicsekszik,
az nem őszinte ember. Az eredmények önmagukért beszélnek.

Hajdú-Bihar megye 2016-ik
évi gazdasági tevékenységből
származó bevétel szerint Ebes
az ötödik helyen áll. A legmagasabb foglalkoztatotti létszámmal településünk itt is az ötödik 859 fővel. Remélem, hogy
senki nem veszi dicsekvésnek,
de a település életében az elmúlt öt év olyan horderejű volt,
mint a település létrehozatala.
Községünk 1,2 milliárd forintot nyert Európai Uniós forrásokból, mégpedig úgy, hogy
önrészt sem kellett biztosítani.
Hajdú-Bihar megyében Ebes az
ötödik helyen áll az Uniós forrásokat egy főre vetítve, és ez nagyon komoly eredmény. (A megyében nyolcvankettő település
van.) Fontos azt is tudni, hogy
a település vezetése a politikát
nem a szembenállásra, hanem
együttműködésre, inspirálásra
használja. Nincs önérdek. A település vezetése és az emberek
mindig össze tudtak fogni Ebes
jövője érdekében, mindig oda
tudták rakni azt, amire szükség
volt a továbblépéshez.
Nagyon fontos, hogy nem a
pártpolitikai érdekek szabják
meg a vezetők döntéseit, hanem
a település, a közösség, az emberek érdeke. Ezért külön öröm,
hogy, bár az Európai Unióban
a négy legelmaradottabb régió
egyike az észak-alföldi, megpróbálunk közösen felzárkózni
a gazdagabb, történelmileg szerencsésebb helyzetű területekhez.
– Ebes, nyugodtan lehet
mondani, a megye egyik legdinamikusabban fejlődő települése. Ön szerint minek köszönhető, hogy ez a fiatal település ilyen tekintélyes pozíciót
vívott ki magának az utóbbi
időben?
– Mindenekelőtt az itt élő embereké a dicsőség, hiszen egy
település értékét az emberek
adják. Csodálatos ingatlanokat
láthat, aki végigsétál az utcákon, igényes emberek laknak a
településen. El kell ismerni az
elődeink munkáját, akik mindig kihasználták az adott lehetőségeket a fejlesztésre. Ha
visszatérünk az alapokhoz, az
anyaföldhöz, a nagyon jó minőségű földhöz, akkor azt lehet

mondani, hogy módos emberek
laktak Ebesen. Ők össze tudtak
fogni egymással és a település
vezetésével, együtt tudtak cselekedni a közös célokért. Voltak
közös célok, volt közös akarat
és cselekedet. Így került ide a
MOL, az első cég Ebesen, még
a hetvenes években.
Az sem lebecsülendő, hogy
Ebes megalakulásánál több
nagy család volt, akik később
összeházasodtak. Szoktam mondani, hogy „sógor, koma, jóbarát”, így kötődünk egymáshoz,
így teszünk közösen. Az ebesieknek Ebes nem egy hely, ahol
laknak, hanem az otthonuk, és
ez nagyon fontos dolog.
A fejlődés tehát annak köszönhető, ami mindig is jellemezte a
települést: a környezeti adottságoknak, valamint az itt élők
szorgalmának, összefogásának,
a lakosság és a település vezetése közötti azon szövetségnek,
amely mindig a legjobbat akarja
a közösségnek. Az ebesiek az
utóbbi öt évben is képesek voltak megragadni a lehetőségeket,
ami az Uniós forrásokat, pályázati lehetőségeket tekintve nagy
dolog. Csak végig kell nézni a
településen, hány fejlesztés, felújítás történt az utóbbi években.
– Hamarosan Debrecenbe
költözik a BMW gyár. Mit
gondol, profitálhat ebből a település?
– Bár jelenleg a hajdúszo
boszlói járáshoz tartozunk,
ezer köldökzsinórral kötődünk
Debrecenhez. Stratégiai és gazdasági szempontból rendkívül
fontos, hogy együttműködjünk a
szomszédban levő megyeszékhellyel. Debrecen összehívott
20 környező települést – köztük Ebes is szerepelt –, várva a
BMW érkezését, a leendő beruházást, egyeztetni stratégiai kérdésekben. Ez a nagy volumenű
beruházás, ami az egyik legnagyobb a régióban, lakosságnövekedést okozhat, bővülhet az
infrastruktúra. Ebes fontos szerepet kaphat, hiszen a kisebb beszállító cégek nem biztos, hogy
Debrecenben keresnek telephelyet, hanem esetleg itt, az Ipari
parkban.
Létfontosságú a település
életében, hogy minél jobban

kihasználjuk a lehetőségeket.
Szerencsére nem kell attól félnünk, hogy Debrecen bekebelez
minket, mert – és itt visszatérek
az elmúlt öt évre – azzal, hogy
elnyertük az Ipari Park címet,
elértük azt, hogy Ebes költségvetésének 40%-a helyi adóból
származik. Egy település életében ugyanis fontos, hogy ne
csak állami forrásokból tudjon
működni. A saját bevétel biztosítja a biztonságot, önállóságot.
Azt szoktam mondogatni, szeretném megélni, hogy Ebes lélekszáma elérje a 10 ezer főt, és
a fejlesztéseknek köszönhetően
ez talán nem csak egy álom.
– 2013-ban azt mondta, nagyon fontos, hogy az önkormányzat partnerként tekintsen a civil szervezetekre. Mit
gondol, sikerült ezt a partneri
viszonyt létrehozni?
– Köszönöm ezt a kérdést.
Az én hitvallásom az, hogy civil szervezetek nélkül nem működik önkormányzat. Büszkék
vagyunk arra, hogy 15 civil
szervezet van ezen a kis településen, és ezt nem csak az
ebesiek, máshonnan érkezők
is nagy eredménynek tartják. A
civil szervezetek országszerte
erősítik településünk hírnevét,
ha csak a sportra, a kultúrára,
vagy akár a polgárőrségre gondolok, amely nagyon jó adatokkal rendelkezik a megyében. Az
önkormányzat mindent megtesz
annak érdekében, hogy támogassa a civil szférát. Én voltam
a bizottság elnöke, amikor létrehoztuk a civil alapot 5 millió
forinttal, amire pályázhatnak a
helyi szervezetek. Ez a program
annyira sikeresnek bizonyult,
hogy jelenleg a programokra 7
millió forintra lenne szükség.
Úgyhogy csak a legjobbakat tudom mondani a civil szféráról.
A hagyományőrzők, sportolók, az alapítványok nagyon komoly rendezvényeket szerveznek, és nagy forrásokat vonnak
be, amik nagyban hozzájárulnak
pl. a technikai eszközök beszerzéséhez. Továbbra is azt mondom, hogy az önkormányzat és
a civil szféra összevonása Ebes
sikerének a záloga.
– Köszönöm a beszélgetést!
Seres László
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A 2019. év egyik Pro Villa
– Mi az, amit itt tanult? Mit
Ebes Községért önkormány- adott Önnek Ebes település?
zati kitüntetést Dorogi Sándor,
– Ebes egy modern falu, a
Balatonszárszó polgármestere tanyavilág felszámolása idején,
kapta.
az 1950-es évek elején jött létre. Amikor fiatal, életerős férfiként idekerültem Debrecenből,
különleges közeg fogadott. Két
utca volt sablon házakkal, se növény, se fa, se járda – igen sivár
településnek tűnt. Idővel azonban megéreztem, hogy Ebesen
rengeteg melegszívű ember al– A beszédében említette, kot egy sorsközösséget. Jó szánhogy közel tíz évet élt Ebesen. dékkal közeledtek egymáshoz,
Honnan származik?
és még az olyan fiatal idegenhez
– Nyíracsádon születtem, de is, mint én voltam.
ott csak néhány évet éltem. HuEgyütt éltem az egyszerű,
szonkét évesen kerültem Ebesre őszinte, vidéki, tisztaszívű em1969-ben, azonban Debrecenből berekkel egy közösségben. Najártam ki dolgozni. Ennek elle- gyon jó érzés volt, hogy ezek
nére sokan úgy gondolják, hogy az emberek engem befogadtak.
ebesi szülött vagyok, mert min- Én voltam mindenki „Dorodig olyan szeretettel beszélek gi Sanyija”, nem a kultúrház
Ebesről.
vezetője. Óriási tapasztalatot
Fiatal életem legfontosabb szereztem arról, hogyan kell
éveit itt töltöttem. Mindent ak- emberségesen, tisztességesen
kor tanultam meg, amit az éle- viselkedni, és ez az egész totem további részén is kamatoz- vábbi életemre hatással volt.
tatni tudtam.
Minden ember elindulásához

szikra kell, és én a szikrát Ebesen kaptam.
– Milyen munkát végzett Ebesen?
– Sokrétű volt a feladat, amit
elvégeztünk. A kultúrház vezetőjeként elsődlegesen az volt a
szándékom, hogy egy nagyon jó
közösséget alakítsak ki. Mindig
is célom volt, hogy olyan közösségi szellemet alakítsak ki, ami
segíti az együttélést. Közhasznú
dolgokat kezdtünk el csinálni,
például fákat telepítettünk, a
ma látható fák egy része, pl. a
művelődési ház mögött levők,
abból az időből való. Rengeteget dolgoztunk, az embereknek nagyon sok munkát adott a
háztáji gazdálkodás is. Ebben a
helyzetben Ebesen a kultúrház
volt az egyetlen közösségi tér,
hiszen templom sem volt a településen. Azonnal csináltunk
egy nyugdíjas klubot, egy ifjúsági klubot, egy néptáncegyüttest. Irodalmi színpad működött
Szarvas Józseffel az élen, mozit
működtettünk. Zongoraoktatást
szerveztünk egy zongorával, ké-

sőbb mindenki zongorázni akart.
Amikor felnőtt egy generáció,
akikre lehetett alapozni, női kézilabdacsapatot hoztunk létre,
amivel kilenc évig jártuk a világot. Kézilabdapályát, futballpályát építettünk közösségi összefogással és támogatással. Minden korosztálynak próbáltunk
létrehozni valamit. Kiállítások,
koncertek voltak, járt nálunk
Hofi Géza, a Piramis együttes,
egy ilyen kis településen.
– Nagyon mély érzelmek fűzik
Ebeshez. Mit jelent Önnek a díj,
amit kapott?
– Egyrészről nagyon pozitív
elismerés, hiszen kevesen kapnak egy önkormányzattól ilyen
díjat. Másrészről rendkívül
megható, hogy rám gondoltak,
ennyi év után. Harmadrészt lelkileg is megnyugtatja az embert,
ha tudja, hogy nyomot hagyott
egy olyan közösségben, amihez
közel érzi magát, amiben otthon
érzi magát.
– Köszönöm szépen! További
sok sikert kívánok!
Seres László

„Te légy az a változás, amit a világban látni szeretnél”
A 2019. év egyik Pro Villa
Ebes Községért önkormányzati kitüntetést Kása Sándor, az
ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese
kapta.

– Mióta él Ebesen és tanít az
iskolában?
– 2003-ban költöztem Ebesre, előtte Debrecenből jártam
ki. Pályaválasztásomban pedagógus szüleim elhivatottsága motivált leginkább. Az
ő példájuk és tanácsaik még
ma is sokat segítenek a munkámban. 1992-ben szereztem
földrajz-testnevelés szakos általános iskolai diplomát a nyíregyházi Bessenyei György Ta-

nárképző Főiskolán. Ugyanebben az évben helyezkedtem el
az Ebesi Arany János Általános
Iskolában, és azóta is itt tanítok.
Ebesen a kollégák és a gyerekek
is nagyon szívélyesen fogadtak,
így már az első benyomásaim is
kellemesek voltak. A felkészült,
tapasztalt kollégák segítségére
az első pillanattól kezdve számíthattam. Az iskolavezetés bizalmát is éreztem, hiszen mind
a két szakomat taníthattam,
sőt osztályfőnök is lettem. Ez
utóbbit nagy megtiszteltetésnek
vettem, én kaptam meg az akkoriban legnagyobb létszámú
osztályt. 33 kiskamaszt bíztak
rám. Ez az első munkahelyem.
Nagyon szeretek Ebesen tanítani, és soha nem is terveztem,
hogy máshol dolgozzak.
– Mit jelent az Ön számára a
díj?
– Arra ösztönöz, hogy továbbra is aktívan tevékenykedjek az ebesi gyerekekért, emberekért.
– Kitől tanulta az áldozatos
munka- és emberszeretetet?

– Eddigi pályám során szerencsére nagyon sok olyan
embert ismerhettem meg, aki
önzetlenül dolgozik másokért.
Azonban két személyt mégis
kiemelnék közülük. Az egyik
édesanyám, akinek áldozatkészsége, munkabírása, lelkiereje követendő példa számomra. A másik az ebesi iskola egykori – talán bátran mondhatom
így – „legendás” tanára: Emődy Dániel. Ő egész életében a
gyerekekért
tevékenykedett.
Szerencsésnek
mondhatom
magam, hogy együtt dolgozhattam vele. Örülök, hogy a
Dani bácsi által hagyománnyá
vált vándortáborozást sikerült
újra indítani.
– Széles körű iskolai tevékenysége mellett több egyesületnek is aktív tagja, valamint
edzéseket is tart. Hogy lehet
ennyi mindent csinálni egyszerre? Miből meríti az energiát?
– Szeretem ezeket a tevékenységeket, a visszajelzésekből úgy gondolom, hogy
hasznosak. Igyekszem éssze-

rűen beosztani az időmet (pl.
nagyon ritkán nézek tévét.) A
családom támogatása is szükséges, egyedül nem mennék
semmire. Mindig vannak olyan
személyek körülöttem, akikkel
együtt tudunk gondolkodni és
csapatként dolgozni, például
a polgárőrség, az ebesi sportbarátok, pedagógus kollégák.
Több, mint 30 éve karatézom,
ez a harcművészet fizikálisan
és mentálisan is feltölt energiával. De ide sorolhatom még
a túrázást, olvasást, kertészkedést, zenehallgatást is. Úgy
gondolom, hogy a panaszkodás, sajnálkozás helyett tennünk kell a környezetünkért.
Gandhi azt mondta: „Te légy
az a változás, amit a világban
látni szeretnél.” Ennek megfelelően igyekszem élni. A jövő
nemzedékét mi neveljük: szülők, pedagógusok. Rajtunk is
áll, hogy milyen lesz a világ az
elkövetkező időkben.
– Köszönöm szépen. További
sok sikert és jó munkát kívánok!
Seres László

www.ebes.hu
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Méhnyakrákszűrés lesz a Védőnői Tanácsadóban (4211,
Ebes, Rákóczi u. 16/hátul), április 12-én, pénteken 9-11 óra
között. A vizsgálatot a továbbiakban Dr. Lőrincz Judit végzi,
aki a Kenézy Kórházból fog kijönni.
Előzetes bejelentkezés szükséges, melyet munkaidőben
személyesen, vagy az 52/366-821 telefonszámon lehet megtenni.

www.ebes.hu

Ünnepi alkalmak a Református Templomban
„Minden illatozó füvek gyönyörködtetnek, dicséretre intnek.”
(350. ének)
Kedves Ebesi Testvéreim!
Az idei Húsvét idejét is, a teremtési rend szerint, a Nap és a
Hold jelölte ki. Későn lesz az ünnep. Addigra az életnek ezer
megnyilvánulása mutatja, hogy Isten törvényei igazak, megbízhatók, a tél után el kellett jönnie a tavasznak, a megújulásnak. S az ember? Mi meg tudunk újulni, honnan merítünk
reménységet, életkedvet?
Az idei ünnepi alkalmaink segíteni szeretnének abban, hogy
mi, emberek is csatlakozzunk a teremtett világban mindazokhoz, akik dicsérik Istent és örülnek az életnek, a megújulásnak!
Az alábbi istentiszteleteken hívunk közös ünneplésre:
• Április 14. Virágvasárnapi istentisztelet ¾ 10-től.
•Á
 prilis 19. Nagypénteki passiói istentisztelet 17 órától.
•Á
 prilis 21. Húsvétvasárnapi istentisztelet úrvacsorával ¾
10-től.
•Á
 prilis 22. Húsvéthétfői istentisztelet ¾ 10-től.
Legyen találkozásunk, szeretettel várjuk családjával együtt!
Egyházközségünk és Presbitériuma nevében áldott, békés és
örvendező Húsvéti Ünnepeket kívánunk! Áldás, békesség!
Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
Szilágyi János gondnok

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

Lakossági hirdetés
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készítése.
Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel. Adorjánné Vali Ebes,
Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407
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Április 13.
szombat 9 órakor

Utazás:
Üzemképes kerékpárral.
Indulás:
Arany J. Ált. Isk. elől 9 órakor
Hazaérkezés: Délután 3 óra körül.
Résztvevők: 8 éves kortól
A túra távja: 2x20 km (kerékpárúton)
Útvonal:	
Ebes – Hajdúszoboszló – Nagyhegyes (Kráter-tó) – Hajdúszoboszló (fagyizás) – Ebes
Felszerelés:	Időjárásnak megfelelő öltözet,
esőkabát, napvédő sapka, inni
és ennivaló az útra, kevés költőpénz fagyira.
Szervezők: Sós Barnabás, ESBE

www.ebes.hu

Kráter tó-túra
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„9” – Szabadság és zsarnokság
Az 1848. március 15-i forradalom
tiszteletére, hagyományainkhoz híven,
a községi ünnepség után megnyitóra
invitáltuk az érdeklődő lakosságot a
múzeumba. Az ünnepi kiállítás ezúttal
a kilences szám bűvkörében fogant, hiszen nagy szerepet játszott a modern kori
Magyarország történelmében. 1849-ben
teljesedett ki a szabadságharc; 1919-ben
a tanácsköztársaság 133 napig próbálkozott a kommunizmus magyarországi
elfogadtatásával; 1939-ben tört ki a második világháború; 1949-ben váltotta fel
Magyarországon a köztársaságot a népköztársaság; 1989-ben pedig a rendszerváltást és a harmadik Magyar Köztár-

saság kikiáltását ünnepelhettük. Éppen
ezért kapta a kiállítás a „Szabadság és
zsarnokság” alcímet, hiszen mindegyik
évszám köthető az ellentétpár valamelyikéhez.

Eignerné Bartusz Andrea múzeumvezető köszöntő szavai után Seres László
történész avatta be a közönséget a kiállítás megszületésének és felépítésének rejtelmeibe. A rejtett szimbólumok,
valamint a bőséges és érdekes tárgyi
anyag szépen kiegészíti az adott évek
történelmi hátterét felvázoló szöveget.
A kiállításban hétköznapi eszközök mellett egyenruhák, korabeli sajtótermékek,
fegyverek és különleges bélyegek is láthatók.
A kiállítás 2019. május 31-ig látogatható.
Seres László
történész

www.ebes.hu

Felhívás
Sajnos az elmúlt időszakban az egyedül élő nyugdíjasok, idős
emberek sokszor csalók áldozatául estek, úgy is fogalmazhatunk, hogy a bűnözők „könnyű célpontnak” tekintik őket. Életkori, fizikai, mentális sajátosságaikból, állapotukból adódóan
sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak egyes bűncselekményekkel – lopás, csalás, esetenként rablás – szemben.
Az esetek nagy többségében a sértetti „közreműködés” is felelős a bűncselekmény bekövetkezéséért. Az elkövetők az idős,
egyedül élő emberek jóhiszeműségét, segítőkészségét, hiszékenységét kihasználva a legkülönbözőbb legendákkal és történetekkel a kiszemelt áldozat bizalmába férkőznek, elérik, hogy
beengedje őket lakásába, majd figyelmét elterelve az otthon tartott értékeket és készpénzt megszerzik.
Ezek a legendák változatosak, szinte kifogyhatatlanok, igyekeznek a napi aktualitásokhoz igazítani azokat. Többször előfordult, hogy E-on, vagy valamilyen szolgáltató alkalmazottjának adták ki magukat és azt mondták az idős embernek, hogy
túlszámlázás miatt készpénzben visszatérítést hoztak, de egy
20.000 Ft-os bankjegyet fel kell váltania. A pénzváltós trükk a
megtakarított pénz helyének feltérképezésére szolgál. Nagyon
fontos tudni, hogy a szolgáltatók alkalmazottai díjbeszedéssel,
pénzvisszatérítések kifizetésével kapcsolatos feladatokat nem
látnak el. A szolgáltató pénzvisszafizetés esetén számlára utal,
vagy a fogyasztásból jóváírja a túlszámlázás miatt keletkezett
befizetést. Munkatársaik arcképes igazolvánnyal rendelkeznek,
azzal igazolják magukat.
A rendőrség biztonsági tanácsai idős, egyedül élő embereknek:
– A legfontosabb tanácsunk, hogy SOHA ne engedjen idegeneket a lakásába, udvarába! A lakásajtókat, kertkapukat tartsa zárva a nappali órákban is!
– Ajtónyitás előtt mindig győződjön meg arról, hogy ki áll az
ajtó előtt! Ajtajára szereltessen biztonsági láncot!
– Alaposan ellenőrizze a hivatalos személy igazolványát,
szolgáltatóhoz, hivatalhoz, hatósághoz való tartozását! A
rendőr és a tűzoltó sem kivétel.
– A víz-, áram- és gáz-, telefon-, kábeltv szolgáltató, nyugdíjfolyósító, egészségpénztár munkatársai senkinek nem visznek házhoz pénzt!
– A közműszolgáltatók karbantartást, javítást előzetes bejelentés alapján végeznek, erről az állampolgárokat hivatalos
levélben vagy közleményben értesítik

– Pénzt csak a postás visz házhoz és az nem hamis!
– Idegen kérésére ne váltson pénzt!
– A megtakarított pénzét lehetőség szerint tartsa bankban! A
mennyiben mégis tart otthon nagyobb összeget, idegenek
előtt ne vegye elő!
– Családtagjai helyett ne fizessen ki tartozást, ne vegyen át
nekik hozott pénzt, csak akkor, ha ezt előre megbeszélték! Egyéb esetben kérje meg az idegen személyt, hogy
jöjjön vissza később, amikor hozzátartozói otthon tartózkodnak!
– Óvakodjon a házaló árusoktól, a rosszullétre, betegségre hivatkozó idegenektől!
– Éljen „egészséges” bizalmatlansággal, gyanakvással az Önt
felkereső idegen személyekkel kapcsolatban!
Amennyiben a hívatlanul érkező idegen személlyel szemben
kételyei merülnének fel – a lakásba, udvarba történő beengedés
előtt –, kérjen segítséget rokonoktól, szomszédoktól, szükség
esetén hívja a Rendőrséget az éjjel-nappal hívható 107-es vagy
a 112-es általános segélyhívó számokon.
Fogadja meg tanácsainkat, és jó eséllyel elkerülheti, hogy
csalók és trükkös tolvajok áldozatává váljon!
Kérem, hogy amennyiben jogsértő cselekményt észlelnek,
vagy bűncselekmény áldozatává váltak, értesítsék a rendőrséget
(segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbízottjait,
avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a
rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli:
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott
06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott
06-30/382-6581
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott
06-70/430-1354
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott
06-30/382-6575
Kiss Zsolt János r. tőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ 
112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület
+36-30/621-6976
Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hónap első szerdáján 16:00 és 17:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti
Irodában az Ebes, Rákóczi utca 6. szám alatt tartanak.
Karácsony Béla
r. százados

Ebesi Hírlap
Népzenei Verseny

Mazsorett verseny

Az Ebesi Művelődési Ház Kéknefelejcs Citeraegyüttese
2019. március 21-én Berettyóújfaluban részt vett az 1. Nemzetközi Diószegi Népzenei Versenyen. Citerás lányainkkal – Kovács Anna, Kanyó Gréta, Galgóczi Zsuzsanna – ezüst minősítést
értünk el. Felkészítő Nagy Anita.
Nagy Anita

2019. február 23-án tartották meg a VI. Szolnok Open Országos Mazsorett versenyt, melyre 36 mazsorett egyesület nevezett
819 gyerek részvételével. Az élő közvetítést 1350-en nézték otthonról. Az Ebesi Művelődési Ház Mazsorett Csoportja derekasan helytállt. Az eredmények:
Csoport pompon: 3. helyezés. Mini formáció pompon és szalag (Zsíros Blanka, Kerékgyártó Fanni, Kima Regina, Tasnádi
Gréta, Szilágyi Szonja): 3. helyezés. Mini formáció bottal és
pomponnal (Lugosi Luca, Szendrei Laura, Ravasz Hédi, Bernáth Bianka, Tarcsi Réka): 2. helyezés. Egri Csenge-Pál Dominika pompon duó: 3. helyezés. Jeges Gabriella: pompon solo: 7.
helyezés.
Gratulálunk!
Tóthné Békési Zsuzsa

Színpadra álltunk!

KÉK NAP

A 22. Iciri-Piciri Óvodás Bábcsoportok Térségi Találkozóját
2019. március 19-én rendezték meg Debrecenben. A Benedek
Elek Óvoda és Mini Bölcsőde Habakukk nevű kis színjátszó
csoportjának tehetséges gyermekeivel mi is felléptünk. Az óvodai oktatói-nevelői gyakorlatba már régóta beépült a dramatizálás: mesék, történetek megjelenítése gyermekszereplőkkel,
bábokkal. Célunk, a mesék nevelőértékének közvetítésén túl,
hogy igényes, színvonalas előadások eljátszásának lehetőségével örömöt szerezzünk, élményt nyújtsunk óvodásainknak. A
kicsik első öt-hat éve meghatározó erejű és az ekkor szerzett
élmények kihatással vannak a gyerekek további kreatív fejlődésére, hiszen a színpadi fellépésnek nevelő és ízlésformáló ereje
is van. Ovisainkkal együtt az idén a Macskacicó c. magyar népmesét választottuk. Mivel a gyerekek többsége életében először
állt színpadon, kicsit megszeppenve, de annál nagyobb átéléssel játszották el a mesét. Az óvodások megjelenése a színpadon
azonban már maga is fél siker, mindig nagy erővel hat a nézőkre. A háromtagú szakmai zsűri is értékelte mindezt, és csoportunk játékát sok-sok pozitív véleménnyel díjazták.
A Habakukk csoport gyermekei:
Sinka Richárd- Csiga csoport, Kovács Áron- Süni csoport,
Nagy Gréta- Manó csoport, Nagy Dávid- Manó csoport, Szilágyi Virág- Manó csoport, Mórucz Máté- Pillangó csoport,
Morvai Nóra- Pillangó csoport, Laczkó Richárd- Napocska csoport, Milák Flóra- Katica csoport
Szöllősiné Nemes Ágnes
Truczkainé Kovács Edit

Örökös Zöld Óvodaként dolgozóink kiemelten fontos feladata, hogy óvodásainkban és bölcsődéseinkben már ilyen kicsi
korban megalapozzuk a környezet szeretetét és annak védelmét.
Ebben segítségünkre vannak a Zöld jeles napok, melyek közül
március 22-én a Víz Világnapját köszöntjük.
Sok éves hagyomány már, hogy ezen a napon az óvoda és
bölcsőde minden tagja kékbe öltözik.
A jeles napot megelőzően a „víz” kapja a főszerepet a tevékenységeinkben. A gyerekeink vízzel kapcsolatos meséket hallgatnak, dalokat, verseket, mondókákat tanulnak, vizes témájú
játékokat játszanak, kísérleteznek, és szebbnél szebb alkotásokat
készítenek. Nem csak ehhez a naphoz kapcsolódva, de a mindennapokban is sokat hallanak a víz védelméről, a vízzel való
takarékoskodás fontosságáról.
Március 22-én – ahogy már sokszor – kicsik és nagyok összegyűltünk, hogy közös énekléssel és az emléklapok átadásával
együtt köszöntsük a Víz Világnapját.
Leiter Márta óvodapedagógus

www.ebes.hu
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Részletek az általános iskolába történő beíratáshoz
Tisztelt Szülő(k)!
zolás lehet:
Ezúton tájékoztatom az érintetteket a Be• ó vodai szakvélemény
rettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartá• n evelési tanácsadás keretében végzett
sában működő általános iskolákra vonatkoiskolaérettségi szakértői vélemény
zó felvételi eljárás rendjéről:
• s ajátos nevelési igényű gyermekek eseAz általános iskolai beiratkozás ideje:
tén a Szakértői Bizottság szakvélemé2019. április 11. (csütörtök) 7.30-17.00
nye
óra között
• á llandó lakcím hiányában tartózkodási
2019. április 12. (péntek) 7.30-17.00 óra
hely igazolása
között
• n yilatkozat az életvitelszerű lakcímről
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentu• n yilatkozat a törvényes képviseletről
mok szükségesek:
• n yilatkozat kitöltése arról, hogy a szülő
• a gyermek személyazonosítására alkalgyermekét etika vagy hit- és erkölcstan
mas, a gyermek nevére kiállított szeméoktatásban kívánja részesíteni
lyi azonosító
• továbbiak: tanulói adatlap, művészeti
• a gyermek nevére kiállított lakcímet
jelentkezési lap, hozzájáruló nyilatkozat
igazoló hatósági igazolvány (lakcímA tanköteles korba lépő gyermekek vokártya),
natkozásában a szülő a tankötelezettség
• a z iskolába lépéshez szükséges fejlett- külföldön történő megkezdését az illetékes
ség elérését tanúsító igazolás ilyen iga- járási kormányhivatalnak (Nkt. 91.§), vagy ,

ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott,
akkor a körzetes iskola intézményvezetőjének köteles bejelenteni.
Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beiskolázást támogató
programjai:
• á prilis 06. (szombat) 10 óra: KAKAÓ
PARTY (részletek később a honlapon)
• á prilis 08-11. (hétfő-csütörtök): nyílt tanítási nap (részletek később a honlapon)
Felhívom a szülők figyelmét, hogy online
is elindítható az általános iskolai beiratkozás, de a szülő személyes megjelenése továbbra is szükséges, mert az eredeti példányokat be kell mutatni!
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Ebes, 2019. március 18.
Szűcs Norbert
intézményvezető

Az út vége

Egy rövid időre búcsúznak az „oxigénesek”, elcsendesednek a
futóléptek a debreceni Nagyerdőben, hogy aztán más versenyeknek és kihívásoknak adjon teret. Újabb célok, izgalmak és megmérettetések várnak ránk. Nem lehet feladni, futni kell tovább.
Egészségünkért, kondíciónkért, a példamutatásért, a sikerekért és
fejlődésért. A gyerekek mellett a szülőket is megérinti a futás szeretete és együtt fut a család, egymásért szurkolunk. Az Oxigén kupa
utolsó fordulóját sem bízták a véletlenre futóink. Mindenki maximális erőbedobással gyűjtötte a pontokat. A márciusi fordulóban
Tőzsér-Török Judit, Lugosi Imréné, Egri Ferenc és Sós Barnabás
győztek. Magyar-Csorvási Judit, Mészáros Nóra, Mészáros Márta
és Mészáros Tamás ezüstérmesek, míg Tőzsér Dalma, Nagy Anita, Nyüvedi Nándor és Nyüvedi Sándor harmadik helyezést értek

Tankerületi játékos angol nyelvi
feladatmegoldó verseny
2019. február 12-én iskolánk két tanítási nyelvű oktatásban részesülő tanulói
tankerületi játékos angol nyelvi feladatmegoldó versenyen vettek részt Hajdúszoboszlón a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.
A diákok 5-6. és 7-8. évfolyamon egyénileg különböző feladatokat oldottak
meg, az általános tantervű és a két tanítási
nyelvű tanulók lapjait külön értékelték.
A versenyen a következő eredmények
születtek:
Két tanítási nyelvű 5-6. évfolyam:
I. helyezett: Érckövi Nikoletta 5.a, III.
helyezett: Kovács Anna 6.b, IV. helyezett:
Nagy Klaudia Kitti 6.b, VII. helyezett:
Pálóczi Borbála 5.b, VIII. helyezett: Varga Olimpia 6.a
Felkészítő tanárnők: Csiháné Pálinkás
Krisztina és Trefán Gabriella Krisztina.
Két tanítási nyelvű 7-8. évfolyam:
II. helyezett: Misák Alexandra 8.b, IV.

el korcsoportjukban. További pontszerzőink: Varga Olimpia, Egri
Kincső, Egri Csenge, Magyar Maja, Magyar Szabolcs, Varga Áron,
Varga Sándor, Tőzsér Dávid, Tőzsér László, Lugosi Imre, Nagy
Nándor, Nagy Zoltán és Borsos Zsolt.
Sós Barnabás ESBE

Színes iskolai hírek
helyezett: Mészáros Nóra 8.b, V. helyezett: Galgóczi Zsuzsanna 7.a, VI. helyezett: Pálóczi Imre 7.a, VIII. helyezett:
Nagy István 7.a
Felkészítő tanárnők: Arany Edina és
Trefán Gabriella Krisztina.

Országos Történelem Verseny 7-8.
osztályos tanulók számára
2019. február 7-én rendezték Debrecenben a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában az Országos
Történelem Verseny Megyei fordulóját.
Ezen a versenyen azok a tanulók vehettek részt, akik az iskolai fordulóban 70
%-ot teljesítettek a központilag összeállított országos feladatlapon. Így 30 diák
kapott meghívást a megyei megmérettetésre.
Nagy örömünkre a tavalyi tanév után –
amikor is Szabó Laura Dorina képviselte
iskolánkat – az idei megyei döntő sem

múlt el ebesi diák részvétele nélkül. Pálóczi Imre 7. a osztályos tanuló vehetett
részt az elért eredménye alapján a versenyen.
A verseny témája: Az ókori Róma, Középkor és az Árpád-házi királyok kora volt.
Imre a megyei versenyen az előkelő 20.
helyezést érte el.
Gratulálunk neki!
Felkészítő tanára: Tálas Enikő.

Energiahatékony Iskola – díjátadó
A Nemzetközi Energiatakarékossági
Világnapon 2019. március 6-án került
sor a Magyar Innováció és Hatékonyság
Nonprofit Kft. Virtuális Erőmű Program
X. Jubileumi Díjátadó Gálájára a Parlament Felsőházi termében, ahol a 150 díjazott (vállalatok, önkormányzatok, iskolák) között mi is átvehettük az Energiahatékony Iskola címet igazoló tanúsítványt.
Ezt a megtisztelő címet az országban 12
iskola, Hajdú-Bihar megyéből pedig csak
a mi iskolánk kapta meg, sikeres pályá-

zatunk eredményeként. A díj elnyerésének feltételei között szerepelt mindaz a
sokrétű tevékenységrendszer, ami évek
óta jellemzője ökoiskolai munkánknak
a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés terén, mint például a szelektív hulladékgyűjtés, a komposztálás, az
egészséges életmód, a tudatos fogyasztás
és az energiatakarékosság. Ez utóbbi elsősorban a 2011-es iskolaépület korszerűsítés miatt kerülhetett be a pályázatunkba,
hiszen így mérhetővé vált az az energiamennyiség, amivel mi is hozzájárultunk a
Virtuális Erőmű 336 MWE megtakarításához. (További információ a pályázatról
a www.mi6.hu oldalon.)
Az Energiahatékony Iskola címet egy
éven át viselheti iskolánk. Büszkék vagyunk arra, hogy diákjaink és szüleik,
valamint partnereink számára is bemutathatjuk, hogy környezetünk megóvásáért
végzett munkánk ilyen komoly elismerésben részesült. A jövőben is folytatjuk
szemléletformáló tevékenységünket, példát mutatva szűkebb és tágabb környezetünknek.

Az Arany-hét eseményei

A hagyományokhoz híven minden év
márciusában tisztelgünk iskolánk névadója, Arany János előtt. Ezen a héten
számos versenyen mérhetik össze tudásukat tanulóink. Idén is emlékműsorral
nyitottuk az Arany-hét eseményeit, melyen az ötödik osztályos tanulók elevenítették fel a költő életútjának mozzanatait.
(felkészítő tanár: Subáné Kiss Gyöngyi)
Március 5-én, kedden az alsó tagozatos
diákok Kazinczy szépolvasó versenyen
vehettek részt.
Március 7-én az 1-2. osztályos diákjaink örvendeztették meg a hallgatóságot
hol tréfás, hol tanulságos meséikkel a mesemondó versenyen.
Március 8-án délelőtt az Arany-futásra
került sor, mely minden évben alaposan
megmozgatja diákjainkat.
Ezen a napon délután a szép énekhangú diákok is versenyeztek a Házi népdal
éneklési versenyen.

A könyvtárunk minden évben meghirdeti a Szépíró versenyt is, ahol egyre többen vesznek részt. A tanulók figyelnek a
helyesírás mellett az esztétikus külalakra
is.
Az Arany-hét versenyeinek szervezői:
Galgóczi Éva, Nagy Anita, Tóthné Leiter
Júlia, Subáné Kiss Gyöngyi.
Gratulálunk a versenyzőknek! További
szép eredményeket kívánunk!

Ismét denevéreket lestünk

Idén 35 fővel indultunk útnak elemlámpáinkkal, hogy felkeressük a kedvenc
bükki barlangjainkat: a Szeleta-barlangot,
a Büdös-pestet, a Kecske-lyukat a Felső-forrási-barlangot, valamint a „Dante
poklát”. Ebben az évben a vízesésekben
ugyan nem találtunk vizet, de a hóvirágmezők, és a csillagvirágok látványa kárpótolt bennünket. Kása Sándor

Népdaléneklési verseny a Bárdosban
2019. 03. 05-én a hajdúszoboszlói
Bárdos Lajos Általános Iskolában Járási
népdaléneklési versenyen vettünk részt 4
tanulóval. Két korosztályban versenyeztek tanulóink, 3-4. osztályos és 5-6. osztályos korcsoportban.
A verseny eredményeként 3-4. osztályosoknál Krivács Zsófia és Villás Viktória 4. a osztályos tanulók ezüst minősítést
kaptak. Az 5 -6 . osztályos korcsoportban
egyéniben Orosz Fanni 6. a osztályos tanuló bronz, csoportos kategóriában Erdős
Fanni és Orosz Fanni 6.a osztályos tanulók bronz minősítést kaptak. (Felkészítő
tanár: Szabóné Tóth Katalin)
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jú darabok. A kicsik örömmel tekintették
meg Az ifjú Mátyás című mesejátékot,
míg a nagyok vastapssal jutalmazták a
Recirquel társulat tagjainak produkcióját.
Ám úgy gondolom, hogy életre szóló élményt mégis A padlás című musical nyújtotta gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.
Reméljük, hogy a jövőben is ilyen sok
tanuló vesz majd részt színházi látogatásokon, bérletes előadásokon. Subáné Kiss
Gyöngyi

Kinder+SPORT
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy
pályázatunk révén újra bekerültünk a
Kinder+SPORT programba!
A Kinder+SPORT program évek óta
elkötelezett az iránt, hogy rendszeres
testmozgásra ösztönözze a fiatalokat. A
program hitvallása, hogy a sport kiemelkedő szerepet játszik a gyermekek fejlődésében, mert segít nekik megismerni
önmagukat, leküzdeni az akadályokat,
és hozzájárul ahhoz, hogy sikeres és erős
felnőtté váljanak. A Kinder+SPORT kezdeményezés célja, hogy a mindennapi
sportot az aktív életmód részeként vonzóvá tegye a gyermekek számára.
A 2018/2019-es tanévben ismét meghirdették a Kinder+SPORT programot,
amelyben továbbra is a gyermekek testmozgása áll a középpontban. Célja, hogy
a gyerekek közösen, csapatjátékosokként
küzdjék le az akadályokat, melynek pozitív tapasztalatait mind a magánéletben,
mind pedig leendő munkahelyükön hasznosítani tudják majd.
A programba való kerüléssel a szakmai
támogatáson túl sporteszközöket is kaptunk.
Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával támogassa továbbra is az Ebesi
Gyermekekért Alapítvány munkáját.
Adószám: 18544718-1-09.
Ezúton is köszönjük az Önkormányzatnak a tanulóink utaztatásához nyújtott segítségét!

Összeállította:
Színházban jártunk
Szűcs Norbert intézményvezető
Az idén is szép számmal látogattak el diákjaink a Csokonai Nemzeti Színház bér- Kása Sándor intézményvezető-helyettes
letes előadásaira.
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