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Szemét helyzet
2. oldal

Bemutatkozik az ebesi székhelyű KTPL Kft.
A lendületesen fejlődő Ebesen hamarosan megkezdi a
működését a KTPL Kft. A cég
egyik alapítójával, egyben a
Vital Pro Kft. ügyvezetőjével,
Kulcsár Tiborral beszélgettem a beruházásról.
– Mivel foglalkozik a Kft.?
– A Herdegen cég által gyártott gyógyászati segédeszközöket és otthonápolási termé-

ték, hogy felvettek. Nem így
készültem, de megragadtam a
lehetőséget, és a munka mellett megszereztem a diplomát.
Azóta itt dolgozok.
– Milyen területre forgalmazzák a termékeket?
– Magyarországon kívül
a környező országokba, főként Romániába, Ausztriába,
de akár Bulgáriába is. Eddig

– Mit érdemes tudni a telephelyről?
– A raktár kb. 450 m2, ezen
kívül vannak az irodák, szociális helyiségek. A végső fázisban vagyunk: az épület elkészült, be vannak polcozva a
termékek. A tervek szerint április végén kezdődik a munka.
– Milyen munkát végeznek a
telephelyen?

keket forgalmazunk. Az anyacég a 19. században jött létre
Franciaországban egy családi
vállalkozásként. Ma már több
országban, köztük Lengyelországban, Németországban,
Törökországban vannak leányvállalatai. Tizennégy-tizenöt
évvel ezelőtt döntötték el, hogy
szeretnének Magyarországon
is megjelenni. Tizenhárom évvel ezelőtt hozták létre a Vital
Pro Kft.-t, a magyarországi leányvállalatot.
– Hogyan került kapcsolatba a céggel?
– Debrecenben a közgazdasági egyetemre jártam. 2007ben, néhány hónappal az államvizsga előtt, jelentkeztem
az álláshirdetésükre, hogy
megnézzem, mire számítsak,
miután megszereztem a diplomát. Egy hét múlva közöl-

Debrecenben volt a központ,
ott béreltünk egy helyet. Ezt
azonban az utóbbi években kinőttük, ezért úgy döntöttünk,
hogy új telephelyet keresünk.
– Miért éppen Ebesre esett a
választásuk?
– Az autópályák találkozása,
valamint a megvalósuló új autópálya Berettyóújfalu felé nekünk ideális logisztikai hellyé
tette Ebest. Akár Budapestre
küldünk árut, akár a határ felé,
ideális helyen fekszik a település. A forgalmunk majdnem
fele ráadásul Románia felé
megy. A telket 2017-ben vásároltuk meg. Debrecenben is
keresgéltünk, de Ebes, azon
túl, hogy logisztikai szempontból kiváló helyen van, látványos fejlődést mutat, valamint
csendesebb, nyugodtabb és élhetőbb, mint a megyeszékhely.

– Ez egy elosztó központ.
Ide érkezik az áru Franciaországból, és innen szállítjuk
tovább kórházaknak, boltoknak, akár magánszemélyeknek. Jelenleg ketten vagyunk, de a folytatásban még
egy-kettő emberre szükségünk lesz. Elsősorban a raktárba keresünk olyan embereket, akik megrendeléseket
tudnak intézni. Semmilyen
speciális tudást nem igényel,
számítógépet és targoncát
kell kezelni. Szeretnénk, ha
helyi lakosokkal tudnánk betölteni az állásokat.
– Köszönöm az interjút. Kívánok sok sikert a folytatáshoz!
Seres László
Az álláshirdetés az Ebesi
Hírlap áprilisi számának 4.
oldalán található.
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3. oldal

„Arccal az égnek”
5. oldal

Színes iskolai hírek
6–7. oldal

Menő Menza Ebesen
7. oldal
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Márciusban is kétszer ülésezett a Képviselő-testület

www.ebes.hu

Egy újabb pályázat megnyílását követően március 13-án
rendkívüli testületi ülés keretében döntöttek a képviselők
bölcsődei pályázat benyújtásáról. Korábban már sor került
egy pályázat benyújtására, de a
Képviselő-testület úgy döntött,
hogy a bölcsőde felépítése kiemelten fontos az ebesiek számára, ezért minden lehetőséggel élni kell.

Munkaterv szerinti testületi
ülésre március 20-án került sor.
Döntés született a Civil Alapból
folyósított támogatásra beérkező pályázatokról: kilenc sikeresen pályázó helyi szervezet ös�szesen több mint hárommillió
forint értékben nyert el támogatást különböző programokra,
tevékenységekre. Elfogadta a
Testület a Művelődési Ház és
a Könyvtár beszámolóját, éves

A köznevelésről szóló törvény értelmében
a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Ebes felvételi körzetben a 2019/2020.
nevelési évre történő óvodai beiratkozás helye és időpontja:
Helyszín: Benedek Elek Óvoda és Mini
Bölcsőde 4211 Ebes, Ady Endre u. 9-11.
Telefon: 52/565-053, 565-054; Fax:
52/565-054
Időpont: 2019. május 6–7. (hétfő –
kedd) 8.00–16.00 óráig
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya), a gyermek
TAJ-kártyája

szakmai programját, és új közművelődési rendelet megalkotására is sor került. Döntöttek
a képviselők a piaccsarnok
épületében található üzlethelyiség bérbeadásáról, valamint
építési telek értékesítéséről és
egy Rákóczi úti ingatlan megvásárlásának szándékáról is.
Az Alapszolgáltatási Központ
költözése miatt a Görbe-Balogh Kúria jövőbeni hasznosí-

Hirdetmény
• a szülő személyi azonosítója és lakcímet
igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).
az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
• 2019. június 5.
az óvodáztatási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei:
•A
 szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 247. §-a alapján az a szülő
vagy törvényes képviselő, aki a szülői
felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az óvodába
nem íratja be, szabálysértést követ el
és szabálysértési szankcióval sújtható.
•A
 családok támogatásáról szóló 1998.
évi LXXXIV. törvény 15. §-a alapján,

tását is megtárgyalta a Testület,
az Ebes Kulturális Közhasznú
Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe kerül az épület. Zöld utat kapott a Bartók Béla utca szilárd
burkolatának és csapadékelvezetésének megvalósítására
kiírandó közbeszerzési eljárás
is, így a Déli és a Szent István
utcák után harmadikként ez az
utca is megújulhat az idén.
Dr. Morvai Gábor jegyző

ha az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegése a családi
pótlék szünetelését vonhatja maga
után.
•A
 jegyző bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.
Jogorvoslat:
Az óvodai felvétellel kapcsolatos döntés
ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül az Intézményvezetőnél
benyújtott, fenntartónak (Ebes Községi
Önkormányzat) címzett írásbeli fellebbezéssel élhet.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy lehetőség szerint a beiratkozáson a leendő
kisóvodás gyermekükkel együtt jelenjenek meg!
Dr. Morvai Gábor jegyző

Szemét helyzet
Március 30-án immár 11.
alkalommal került sor az
Ebesi Polgárőr Egyesület által kezdeményezett Tavaszi
Nagytakarításra, a „Te Szedd,
Önkéntesen a tiszta Magyarországért” programon belül.
Az Ebes külterületeit érintő
akcióhoz a Községgondnokság Kft., az AKSD, az Önkormányzat és helyi intézmények
és civil szervezetek képviselői mellett közel 80 önkéntes
is csatlakozott. A résztvevők
energiájának utánpótlását az

Arany Oroszlán Zrt. biztosította zsíros kenyérrel és teával.
Sajnos, a felelőtlenül eldobált szemét mennyisége
és az illegális szemétlerakók
száma nem csökkent az elmúlt 11 évben, újra és újra
képződnek. Idén közel 150
zsák szemetet gyűjtött össze
lelkes csapatunk, de voltak
olyan területek, amelyeket idő
és engedély hiányában (vasút
korszerűsítés) nem tudtunk
megtisztítani.
A korábbi években a legfer-

tőzöttebb, több évtizedes lerakókat ugyan sikerült felszámolni, de újabb nehézségekkel kellett szembenéznünk. A
vasútfelújítások mentén, belés külterületeken is irdatlan
mennyiségű szemét keletkezett tavaly óta. Bízunk benne,
hogy az illetékesek mielőbb
intézkednek a munkaterületek megtisztításáról. Az Ebest
Hajdúszoboszlóval összekötő
új kerékpárút mentén is sok
a felelőtlenül eldobált hulladék annak ellenére, hogy hul-

ladékgyűjtők lettek kihelyezve. Egy hétvégi nagytakarítás
után mindannyian kellemes
érzéssel nézünk körbe lakásunkban vagy az udvarunkon,
és ennek az érzésnek kellene
a tágabb környezetünkben is
érvényesülnie. A szeméttől
kitakarított természet most
fellélegezhet egy időre, de
sok terület vár még ilyen megkönnyebbülésre a jövőben.
Balogh László
Sós Barnabás
Ebesi Polgárőr Egyesület
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Karate Maraton – a test és a lélek próbája
edzettük az állóképességünket, valamint a kezdőknek a
technikák kivitelezésén is volt
mit csiszolni.
Az ünnepélyes megnyitót
követően némi késéssel megkezdődött a várva várt erőpróba. A kezdeti lendület edzettségtől függően kezdett alább
hagyni, ahogy haladtunk előre
az időben. Ekkor egyre többet
volt szükségünk arra a motivációra, ami szerencsére minden
irányból visszaköszönt: „Soha
ne add fel!”. A nap végére már
többünknek a lelki erőt az
adta, hogy végig kell csinálni,

Maraton

mert nem maradhatunk szégyenben, és nem hagyhatjuk
cserben a mestereinket. Mindenki a legjobb tudása szerint
„odatette” magát és becsülettel helyt álltunk, amit a szervezők egy egyedi készítésű
cserép vázával, oklevéllel és
medállal jutalmaztak. Minden
résztvevő egy kicsit győztesnek érezhette magát, mivel
itt nincsenek a hagyományos
értelemben vett győztesek. Elsősorban önmagunkkal kellett
megküzdenünk.
A Karate Maraton sokkal
több egy szimpla sportren-

dezvénynél. Hat ország, közel 30 stílusirányzat és több
mint 600 ember vett részt a
rendezvényen a legnagyobb
békességben és, mondhatni, bajtársiasságban. Rég
látott ismerősök üdvözölték
egymást és folytatták ott az
előző évi beszélgetéseket,
ahol azok akkor félbeszakadtak. Jó volt egy ilyen élmény
részesének lenni. Köszönjük a lehetőséget és köszönjük a mestereinknek a felkészítést.
Nyitrai Zsolt
karatéka, sportbarát

Az Oxigén kupa bajnokai

Március 29-én
került sor a hatfordulós Oxigén
kupa ünnepélyes
eredményhirdetésére Debrecenben.
A több száz fős
közönség elismerően tapsolt az
ebesi versenyzők
teljesítményének.
Összetett korosztályos bajnokaink:
Lugosi
Imréné, Nyüvedi Nándor, Egri Ferenc és Mészáros Tamás.
További dobogósaink: Tőzsér Dalma, Mészáros Nóra, Nagy
42 km. Legyőztük a távolságot! A Rotary maraton ebesi csapat Anita, Tőzsér-Török Judit, Magyar Csorvási Judit, Nyüvedi
tagjai: Nagy Anita, Magyar Csorvási Judit, Csorvási Andrea, Sándor és Sós Barnabás. Mészáros Nórának és Ifj. Sós BarBorsos Zsolt, Radecki Iván. A negyed maraton korosztályos nabás pályacsúcsainak is köszönhetően a Fürgelábak, Debrebronzérmese Egri Ferenc lett. (SB)
cen-Ebes vegyes csapat aranyérmes lett.
Balczó András, háromszoros olimpiai bajnok, a Nemzet
Sportolója adja át a különdíjat Egri Ferencnek (képen).
Sós Barnabás, ESBE
Az Ebesi Községgondnokság Kft. 2019. április 29-től
május 10-ig virágvásárt tart Ebes, Rákóczi u. 13. szám
Lakossági hirdetés
alatti fólia sátorban (Alapszolgáltatási Központ mögött).
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készítése.
Megvásárolható virágok: Illatos ternye, gazánia, Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel. Adorjánné Vali Ebes,
hamvaska, begónia, coleus, törpe dália, vinka, lobélia, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407
álló-, félfutó-, futó-, tiroli muskátli.
Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Kedves vásárlóinkat hétfőtől péntekig 8:00–12:00-ig
ISSN 2415-9964
várjuk, a vásár a készlet erejéig tart.
Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea Ebes Kulturális Közhasznú

Virágvásár!

Érdeklődni:
Ebesi Községgondnokság Kft. Ebes, Széchenyi tér 1.
06-52/366-992, 06-30/985-4997
Az Ebesi Hírlap májusi számának lapzárta
időpontja 2019. május 23, csütörtök.

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

www.ebes.hu

Szigetszentmiklóson immár
8. alkalommal került megrendezésre az Összetartás Ünnepének is nevezett Karate Maraton. A több európai harcművészeti stílushoz az Ebesi
Sportbarátok
Közhasznú
Egyesület Sotokan és ShiroKen karate szakosztályai is 10
fővel csatlakoztak.
Az idei Karate Maraton
2019.03.30-án volt megtartva
a Szappanos Seiren dojo szervezésében, de a felkészülés
már hetekkel előtte elkezdődött. Március vasárnapjain 1-1
gyakorlatsor végrehajtásával
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Ebesen, gyógyászati segédeszköz
raktárunkba raktárost keresünk
(eleinte) részmunkaidőben
Feladatok:
• raktárkezelés
• áru bevétel, kiadás
• leltározásban való részvétel
• rendelések összekészítése
Gyalogkíséretű targonca vezetői
engedély megléte előny.
Várjuk jelentkezését:
– e-mailben: allas@vital-pro.hu

www.ebes.hu

– telefonon: +36 30 497 09 57

Otthonápolási termékek, gyógyászati
segédeszközök,
kiváló minőségben és
megfizethető áron

www.vital-pro.hu
Citerás sikerek
OKÉV: 09-0287-04

2019. március 21-én Berettyóújfaluban részt vettünk az 1.
Nemzetközi Diószegi Népzenei Versenyen. Citerás lányainkkal
– Kovács Anna, Kanyó Gréta, Galgóczi Zsuzsanna – ezüst
minősítést értünk el. Felkészítő Nagy Anita.
Nagy Anita

Üzlethelyiség kiadó
Ebes, Rákóczi u. 12. száma alatti irodaházban
24,83 m2 alapterületű, utcára néző fűthető bolthelyiség
2019. május 1-től kiadó.
Érdeklődni:
Ebesi Községgondnokság Kft. Ebes, Széchenyi tér 1.
06-52/366-992, 06-30/985-4997

Harmati
Autósiskola

Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot
indítunk tantermi és e-learning otthon
tanulásos képzéssel
2019. április 30-án kedden 18,00 órakor
Ebesen a Művelődési Házban
Jelentkezni lehet:
A megadott időpontban a helyszínen, vagy
Harmati László iskolavezetőnél a 06-20-988-95-96
telefonszámon.
e-mailben: harmatilaszloo@gmail.com

www.harmatiautosiskola.hu
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A jó lovas
katonának…

lok a korabeli katonai viselet és
fegyverzet egy részével ismerkedhettek meg műtárgymásolatok segítségével.
Seres László

Kvízözön
Április 6-án rendeztük meg a
Művelődési Házban az I. Ebesi
Kvízözönt. Az izgalmas kérdések komoly fejtörésre késztették a csapatokat, melyek közül
a Zseniális teknőcök alakulata
vihette el a trófeát. A hagyományteremtő jelleggel életre
hívott eseményen a második
helyet a Gyufa, míg a harmadikat a La Familia csapata szerezte meg.
Burai Árpád

„A dolgok változnak, a vers örök”
– József Attila
A kultúrát kedvelő ebesi
közönség számára nem ismeretlen Erdélyi Márta neve,
hiszen a Sesztina Jenő-díjas
versmondó a múzeum évek
óta visszajáró vendége kortárs
költők verseiből összeállított
műsoraival.
Idén „Arccal az égnek” –
tisztelgés a 70 éve született
Nagy Gáspár költő, prózaíró

előtt címmel verses zenés ös�szeállítást hallhattak tőle a
versbarátok. A rendezvényen
Soós Judit debreceni énekes,
előadóművész közreműködött.
Köszönjük mindenkinek a részvételt!
Eignerné Bartusz Andrea
A fotót Andics Árpád
Holló László-díjas
fotóművész készítette

www.ebes.hu

Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc előtt tisztelegtünk a Széchényi Ferenc
Tájmúzeumban 2019. március
18–22 között. A foglalkozáson
részt vevő óvodás és alsós fiata-
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Mese TÁRca Pályázat

www.ebes.hu

A PÉNZ7-en meghirdetett pályázatra
készítette el Tóthné Leiter Júlia tanár
néni a 4.a osztályosok és osztályfőnökük, Dzsudzsák Natália tanító néni
közreműködésével a Takarékos Kata és
Pazarló Panna című mesét. A kisfilm
jutalmául a 4.a osztály 10 db 3 hónapos
ingyenes előfizetést nyert a Bookr Kids
mesetárra.

Megyei Népdaléneklési Verseny
2019. március 22-én került megrendezésre a Józsai Közösségi Ház színháztermében a megyei népdaléneklési verseny.
A diákok szóló és csoportos kategóriában
versenyeztek.
A versenyen iskolánkat 5 tanuló képviselte. A versenyre az Ebesi Gyermekekért
Alapítvány támogatásával neveztünk be.
A versenyen szóló és csoportos kategóriában is eredményesen szerepeltünk.
Szabóné Tóth Katalin
Aranyhangszál énekverseny
2018. március 27-én került megrendezésre Nádudvaron a VI. ARANYHANGSZÁL Ének Tehetségkutató és Minősítő
verseny, melyen iskolánkat 12 tanuló
képviselte.
A rangos megmérettetésre klasszikus
ének, könnyűzene és népdal kategóriában
lehetett nevezni. Hatvan produkciót láthattunk, közel 200 gyerek részvételével.
Diákjaink színvonalas műsorokkal készültek és eredményesen szerepeltek.
Kincskereső
Március 28-án rendezték meg a 7-8. évfolyamosok számára Hajdúszoboszlón a
Pávai Vajna Általános iskolában a Kincskereső elnevezésű versenyt. A megmérettetésre Bosnyák Viktória: Elképesztő
című regényét kellett elolvasni és feldolgozni. Számos érdekes feladatot oldottak
meg a gyerekek és a szoros versenyen 7.
helyezést érték el. A csapat tagjai: Csiha
Rebeka, Varga Tímea (8.a), Bárczi Elonita (7.a). Felkészítő tanáruk: Subáné Kiss
Gyöngyi.
Nyomozás a Velencei-tónál
2019. március 29-én pénteken iskolánkból két csapat is részt vett a Zöldliget Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű
Baptista Általános Iskola országos, angol nyelvű játékos vetélkedőjén, amelyet
“The Mystery of the Stolen Necklace”
címmel rendeztek meg Velencén.
A csapatok a velencei iskolában egy nagyon izgalmas nyomozásban vettek részt
– játékos feladatokat oldottak meg –,

Színes iskolai hírek

vével különdíjat érdemelt. Felkészítő tanáruk: Subáné Kiss Gyöngyi.
Gratulálunk a versenyzőknek.
melynek végén kiderítették, ki is volt a
tettes. A 28 csapat közül a 13. és a 15. heBabszem Jankó Országos
lyet szerezték meg iskolánk diákjai:
Mesemondó Verseny
Vogel Christian, Szentmiklósi Kristóf,
Krivács Zsófia és Árva Dominika,
valamint Papp Villő, Zsiros Blanka,
Balczó Boglárka és Luczi Alexandra.
A gyerekeket felkészítette és a versenyre elkísérte angoltanáruk, Kathiné Sárkány Noémi.
Köszönetet szeretnénk mondani az
önkormányzatnak, hogy használhattuk a
kisbuszt az utazáshoz, a busz sofőrjének,
Miklós Leventének és a Szentmiklósi családnak, akik segítettek a gyerekek utaztatásában.

Versfesztivál
2019. március 30-án szombaton iskolánkat négy tanuló képviselte Tégláson
a Babszem Jankó Országos Mesemondó
Versenyen. Első osztályosok : Szuvák
Bence, Szűcs Nelli 1.a Második osztályosok: Orosz Emma 2.a és Obsitos Péter
2.b.
Mind a négyen nagyon ügyesek voltak,
szépen teljesítettek ezen a színvonalas
megmérettetésen.
Eredmények :
Szűcs Nelli – Téglás Város Önkormányzatának Különdíjában részesült
Orosz Emma – Az Országos Baptista
Szeretet Szolgálat Különdíjában részesült.
Gratulálunk Nekik!
Felkészítő tanárok: Bálintné Bagdi IboMára már hagyománnyá vált, hogy is- lya és Galgóczi Éva tanító nénik
kolánk is képviselteti magát a Méliusz
Köszönetet mondunk a szülőknek , akik
Juhász Péter Megyei Könyvtárban min- segítették tanulóink versenyre utazását.
den évben megrendezésre kerülő Megyei
Versmondóink újabb sikerei
Versfesztiválon. Idén valamely magyar
2019. április 5-én rendezték meg Nagyköltő egy szabadon választott versével
rábén
a Képzelet Varázspálca elnevezésű
lehetett nevezni. Iskolánk mindhárom
térségi
versmondó versenyt, alsó tagozaversenyzője szép eredménnyel tért haza:
tosok
részvételével.
A kemény mezőnyKanyó Gréta Anna (6.b) arany, Kovács
ben
(közel
80
versenyző)
közül a mi kisAnna (6.b) és Orosz Fanni (6.a) ezüst midiákjaink
kiválóan
megállták
a helyüket.
nősítést szerzett. Felkészítő tanáruk: SuEredmények
:
báné Kiss Gyöngyi Gratulálunk, további
1. o. Kiss Zsombor 1. helyezett; 2. o.
sok sikert kívánunk!
Orosz Emma 1. helyezett; 3. o. Kiss LilLegkedvesebb versem
la 3. helyezett. Felkészítő tanár: Bálintné
A költészet napja alkalmából hirdetett Bagdi Ibolya tanár néni.
versmondó versenyen vettünk részt a
Köszönjük a szülőknek, hogy segítették
hajdúszoboszlói Thököly Általános Is- a gyerekek versenyre való utazását.
kolában. A versenyzők a legkedvesebb
Medve Szabadtéri Matematika
versükkel indulhattak. Kanyó Gréta Anna
Verseny
(6.b) Simon István: Mirza című versével
2019. 04. 06-án került megrendezésre
első helyezést ért el. Míg Kovács Anna
(6.b) Máté László: Válaszom című mű- a Medve Szabadtéri Matematikaverseny
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PénzOkos Kupa megyei döntő
A Bankvelem Pénzokos kupa megyei
döntőjét 2019. március 29-én rendezték meg a Bethlen Gábor Közgazdasági
Szakgimnáziumban. A megyéből kilenc
csapat, köztük iskolánk egyik csapata is
meghívást kapott erre a versenyre, a három online fordulóban elért eredménye

alapján. Tanulóink a gazdasági és pénzügyi ismeretek órákon 3 fős csoportokban
oldották meg az internetes feladatsorokat.
A megyei fordulón Fazekas Zsófia,
Nagy Kristóf és Szabó Laura Dorina 8.b
osztályos tanulók Urak nevű csapata a II.
helyet szerezte meg. Felkészítőjük Tóthné Leiter Júlia tanárnő.

Játékos angol nyelvi vetélkedő
2019. április 9-én iskolánk négy csapattal képviseltette magát Hajdúszoboszlón,
a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola által megrendezett Játékos angol nyelvi vetélkedőn.
Két alsós és két felsős csapatot indítottunk, amelyeknek tagjai mindannyian két
tanítási nyelvű oktatásban részesülnek.
Az alsós csapatokat 2-4. évfolyamokon
egy-egy tanuló alkotta, míg a felsős csapatokban 5-8. évfolyamokon szintén egyegy tanuló szerepelhetett. A versenyen
külön értékelték a két tanítási nyelvű és
az általános tantervű csapatokat.
A tanulók játékos feladatokat oldottak
meg, például rejtvényeket, szövegértést,
szókincset ellenőrző feladatokat töltöttek
ki, rajzoltak, rímeket faragtak.
Gratulálunk a helyezetteknek!
Szeretnénk megköszönni az Ebes Községi Önkormányzatnak, hogy a tanulók
utaztatásában besegített a kisbusz rendelkezésre bocsátásával.
Rotary

Varázsceruza
Április 12-én vettünk részt Nádudvaron
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ támogatásával a Kövy Sándor Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolában megrendezett megyei helyesírási versenyen.
A versenyt feladatlap formájában bonyolították le a szervezők melyre 60 perc
idő volt. Az eredményhirdetés előtt húsvéti kézműveskedésen vehették részt a
gyerekek. Ahol nagyon kreaatív ajándékokat készíthettek.
Az iskolánkat Szepesi Dóra és Szabó
István 3. b osztályos tanulók (felkészítő
pedagógus: Nagy Anita), Luczi Alexandra és Hanyu Imre 4. a osztályos tanulók
(felkészítő pedagógus: Dzsudzsák Natália) képviselték.
A 3. évfolyamon 39 tanuló, 4. évfolyamon 45 tanuló mérte össze tudását. Mind
a 4 tanuló a középmezőnyben végzett.
Gratulálunk nekik!

Meghívó az év végi Gálára
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves
szülőket és érdeklődőket a művészeti
képzésben részesülő tanulóink évzáró
Gálájára 2019. május 24-én 17 órától a
Művelődési Házban. A gála ideje alatt
megtekinthető a képzőművészeti tagozat kiállítása. A kiállított művekből kerül
kiválasztásra immár IV. alkalommal a
Kádár Nagy Lajos művész úr és az Ebesi
Gyermekekért Alapítvány által létrehozott az Év Képzőművészeti Tanulója Díj
nyertese.
Ezúton is köszönjük az Önkormányzatnak a tanulóink utaztatásához nyújtott
segítségét!

Az idei debreceni Rotary Futófesztiválon iskolánk tanulói is szép számmal vettek részt. A 3. a és a 3. b osztályos tanulók
és családtagjaik osztályfőnökeik vezetésével mintegy ötvenen futották le a távot
További híreink iskolánk honlapján
a jó hangulatú versenyen.
Nagy Anita és Fodor Barbara (ebesarany.hu) megtekinthetők.

Lezárult a Menő Menza Ebesen Projekt

2018. márciusban indult az a pályázat,
A projekt keretösszegéből beszerzésre
mely az egészséges életmódra nevelést cé- került: 4 db ivókút, 18 szett étkezőgarlozta meg iskolánkban és községünkben. nitúra, 200 db étkészlet, hűtőszekrény,
A pályázatban elnyert támogatás 2 db mikrohullámú sütő, tankonyha ki17,8 M Ft volt. A prograbővítése (konyhaszekmokba a diákokon kívül berény, elektromos tűzvontuk a szülőket, családtahely, páraelszívó), az
gokat is.
iskolakert fejlesztése
Ezen 12 hónap alatt Ala(szerszámok, eszközök,
pítványunk – együttműködvetőmagok stb.).
Szeretnénk megköve a helyi önkormányzattal
szönni a résztvevőknek
és civil szervezetekkel – 30
és az együttműködő
programot szervezett a résztpartnereknek azt, hogy
vevőknek, melyeken a gyasegítették a projekt
korlatban megtapasztalhatmegvalósítását!
ták az egészséges életmód és
táplálkozás megvalósításának eszközeit és módszereit.
Csiha László

www.ebes.hu

megyei fordulója Debrecenben az Egyetem területén. Iskolánkból immár negyedik alkalommal 15 csapat indult, 44 gyerek vett részt a közel 1300 versenyzővel
együtt a megmérettetésen.
A gyerekek utaztatását a versenyre a
Berettyóújfalui Tankerületi Központ finanszírozta. Köszönjük a segítséget!
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Felkészítő tanárok: Balogh Éva és Csiha László.
Medvebocs kategória (5 – 6. évfolyam):
Kocsis Csaba és Makai Botond Arany minősítést kapott.
Ezüst minősítést szerzett: Pethő-Tóth
Ádám, Galgóczy Mihály, Borsos Balázs,
Kovács Anna, Kanyó Gréta, Nagy Klaudia, Papp Luca, Varga Ágota, Szőllősi
Lara, Piskó Péter, Pál Roland, Dávid Tamás, Őri Patrik, Zoltán Benedek, Szűcs
András, Deme-Nagy Balázs, Nagy Máté,
Zoltán Bálint, Salánki Imre, Kocsis Botond, Vajda Máté, Tarcza Vivien, Pálffy
Anna Boglárka, Egri Kincső, Györfi
Nóra, Molnár Maja, Kovács Leona, Palcsu Hédi.
Kismedve kategória (7 – 8. évfolyam):
Ezüst minősítést kapott: Szentmiklósi
Dorka, Balogh Dorottya, Bárczi Elonita,
Galgóczi Zsuzsanna, Pető Boglárka, Csiha Rebeka, Bodnár Lilla, Kovács Alexa,
Szűcs Réka, Erdei József Rómeó, Nagy
István, Vas Mór.
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EBESI MAJÁLIS
2019. május 1.

Majális sport délelőtt:
9.00

Művelődési ház

„Mozdulj rá!”- korhatár nélkül mozogjunk

www.ebes.hu

együtt

9.00
10.30
11.30
12.00

Tatarek Rezsővel

Községi Sporttelep

Ünnepi futóverseny
Kerékpáros ügyességi verseny
Görkorcsolya és gördeszka
ügyességi verseny
Darts verseny

Tatarek Rezső
Nemazalány X Lil G

Majális délután színpadi programok:
13.00

14.30
15.20
16.15
17.00
18.15
19.00
21.00

Helyi művészeti csoportok bemutatója
Ebesi Hagyományőrző Egyesület
Az ebesi művelődési ház Kékibolya citeraegyüttese
Piros Rózsa Népdalkör
A Benedek Elek óvoda és
az ebesi Művelődési ház mazsorett csoportjai

Nemazalány X Lil G

A három kismalac
- Kacagó Bábszínház gyermek műsora
az ebesi Retró Énekkar

Cairo együttes

Cairo együttes

Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet
bemutatója

Apostol együttes

A rendezvény zárása

Kiegészítő programok:
8.00-10.00

Egészségügyi szűrés- ingyenes vérnyomás
és vércukorszint mérés, életmódbeli tanácsadás
a Művelődési ház előterében
13.00
Kézműves kirakodó vásár és ételsor
13.00
Arcfestés, Csillámtetkó, Ugrálóvár, Pónicikli
13.00-15.00 Kézműves kuckó: anyák napi ajándékkészítés
16.00- 18.00 Lufibohóc

Apostol együttes
Mindenkit szeretettel várunk!
Együttműködő partnerek:

Ebes Községi Önkormányzat; Ebesi Polgárőr
Egyesület; Ebesi Sportbarátok Közhasznú
Egyesülete; CSEKEREMED Kft.

Bővebb információ:
06-20-404-8044, 06-52-366-136
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

