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Június 26-án került sor 
a munkaterv szerinti kép-
viselő-testületi ülésre. 
Döntés született a Bene-
dek Elek Óvoda és Mini 
Bölcsőde új intézmény-
vezetőjének személyé-
ről, július elejétől Tóth 
Ilona tölti be a pozíciót. 
A Testület egyúttal kö-
szönetet mondott Czeg-
lédiné Herczeg Ildikó 
leköszönő intézményve-
zetőnek, és méltatta az 
óvoda érdekében hosszú 
éveken át végzett mun-
káját. A következő napi-
rendi pontban civil szer-
vezetek pályázatairól 
döntöttek a képviselők, 
közel kétmillió forint tá-
mogatásban részesültek 
az Ebes életében fontos 
szerepet játszó társadal-
mi szervezetek. Ezt kö-
vetően elfogadásra ke-
rült a képviselő-testület 
II. féléves munkaterve, 
valamint a Polgármesteri 
Hivatal 2018. évi mun-
kájáról készült jegyzői 

beszámoló. Meghozták 
a képviselők a júniusban 
elkészült, jelenleg hasz-
nálatbavételi engedé-
lyezés alatt álló Idősek 
Otthona működtetésével 
kapcsolatos legfonto-
sabb döntéseket. Ennek 
értelmében az intézmény 
várhatóan 34 fő férő-
hellyel fog rendelkezni, 
amelyek közül négy da-
rab egy- vagy kétágyas, 
tíz darab kétágyas és két 
darab háromágyas szo-
ba kerül kialakításra. Az 
előterjesztés tárgyalása 
során nagy hangsúlyt 
kapott, hogy az önerőből 
megvalósított, átlagot 
jelentősen meghaladó 
színvonalú intézmény 
hosszútávú fenntartha-
tó működése mellett az 
is cél, hogy valamennyi 
ebesi idős ember számá-
ra elérhető legyen a szol-
gáltatás, a tervek szerint 
idén ősztől beköltöz-
hetnek az első lakók. 
A továbbiakban döntés 

született a Közszolgála-
ti Tisztviselők Napjának 
megtartásáról, valamint 
a Hárs utca lakosai ál-
tal beterjesztett kére-
lemről is. A napirendi 
pontok között szerepelt 
egy ingatlanbefektetés-
sel foglalkozó cég vételi 
ajánlata, amely a mobil 
adótornyok által hasz-
nált területeket kívánta 
megvásárolni. A Testület 
elutasította a vételi aján-
latot, mert a területek 
bérleti díja hosszútávú 
bevételi forrást jelent, 
ezért nem indokolt azok 
értékesítése. Az ülés ré-
szeként a Képviselő-tes-
tület az önkormányzati 
törvény előírásai szerint 
közmeghallgatást is tar-
tott, amelynek keretében 
lehetősége nyílt az ebesi 
lakosoknak, hogy felte-
gyék kérdéseiket, illetve 
jelezzék észrevételeiket 
a Testület felé.

dr. Morvai Gábor 
jegyző

Ügyelet
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 0630/698-1143.

Képviselő-testületi ülés 2019 júniusában

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.

ÜGYELETI NAP
2019. augusztus 5-én 

ügyeleti napot tartunk, 
a Benedek Elek Óvoda 

és Mini Bölcsőde 
intézményében, amely 

során 830 – 1130

 között az óvodakezdéshez 
kapcsolódó kérdésekkel 
fordulhatnak a szülők az 

intézményvezetőhöz

A TARTALOMBÓL...

Országos Polgárőr Nap
2. oldal

Szivárvány Tábor 2019
5. oldal

Újra Londonban jártunk!
3. oldal

Huszonöt év a gyerekekért
11. oldal

Színes iskolai hírek
10. oldal
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Ebben az évben június 22-én, 
szombaton került megrendezés-
re a XXV. Országos Polgárőr 
Nap Balatonföldváron, melynek 
helyszínéül a szervezők a kelle-
mes környezetben lévő Hajózás-
történeti Látogatóközpont kör-
nyékét választották. Az Ebesi 
Polgárőr Egyesület nyolc fősre 
sikeredett csapata képviseltet-
te magát a rendezvényen, mert 
nagyon fontosnak tartjuk, hogy 

egy polgárőr település önkéntes 
bűnmegelőzői egy ilyen jubileu-
mi országos rendezvényen részt 
vegyenek.

A nagy távolág miatt már pén-
teken elindultunk, hogy testvér-
városunkban, Balatonszárszón 
töltsünk egy kellemes délutánt 
és ott találkozzunk Dorogi Sán-
dorral, a város minden tekintet-
ben ebesi kötődésű polgármes-
terével és Apáti Kingával, a he-

lyi polgárőr egyesület vezetőjé-
vel. A találkozót követően rövid 
városnézés és fürdőzés után egy 
helyi barátságos vendéglőben 
folytatott tartalmas beszélgetés 
alkalmával volt lehetőségünk 
megismerkedni a város életével 
és a polgárőr egyesületnek a te-
lepülésen betöltött szerepével, 
valamint körvonalazni a kö-
zös tevékenységünk lehetséges 
irányvonalait.

Másnap a hivatalos program 
keretében részt vettünk az OPN 
ünnepélyes megnyitóján, ahol a 
köszöntő szavak és az elmarad-
hatatlan gratulációk után a rend-
őrség, katasztrófavédelem jelen 
volt vezetői, valamint dr. Túrós 
András, az Országos Polgárőr 
Szövetség elnöke kitüntetéseket 
és elismeréseket adott át azok-
nak a polgárőröknek, akik hosz-
szú évek óta lelkiismeretesen, 

ellenszolgáltatás nélkül dolgoz-
nak a bűnmegelőzés területén, 
a lakosság védelmének érdeké-
ben. A találkozó színes progra-
mokat kínált minden korosztály 
számára. Láthattunk komman-
dósokat és kutyás rendőröket 
bevetés közben, volt néptánc és 
modern tánc bemutató, és helyi 
énekes-táncos produkciók szó-
rakoztatták a közönséget. A nap 
végén egy igen hosszú út után 
fáradtan, de élményekkel gaz-
dagon térhettünk haza, remél-
ve, hogy jövőre is lehetőségünk 
lesz részt venni a polgárőrök 
országos találkozóján. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni Do-
rogi Sándor polgármester úrnak 
a balatonszárszói vendéglátást 
és a Polgármesteri Hivatalnak, 
hogy biztosította egyesületünk 
számára a szolgálati gépkocsit.  

Balogh László    

Az Ebesi Hírlap augusztusi számának lapzárta 
időpontja 2019. augusztus 22, csütörtök.
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Ebesi polgárőrök az Országos Polgárőr Napon

Nagy Júlia és Nagy Sándorné közösen településünkön kirándulást 
szerveztek Polickára, községünk testvérvárosába. 2019. június 28-
án 39-en nekivágtunk autóbusszal a nagyvilágnak, hogy felfedez-
zük Júlia hazájának gyönyörű, történelmi helyszínekkel teletűzdelt, 
impozáns részeit. A hosszú út egy kicsit kifárasztotta a társaságot, 
de az esti séta és a jó hűsítő üdítők elfogyasztása után mindenkinek 
az volt a véleménye, hogy érdemes volt vállalnunk ezt a kis tortúrát. 
Szombaton délelőtt városnézésre voltunk hívatottak, amelynek so-
rán a Policka történetével, emblematikus épületeivel, délután pedig 
a város 1865-ben alapított polgári sörfőzdéjével ismerkedhettünk 
meg, amely most is kiválóan működik. 

A sörgyár pincéjében, az életet adó nedű érlelésére használt +6 C 
fokos hőmérséklet nem tett jót a lengén felöltözött látogatóknak, de 
sebaj, jött, aminek jönnie kellett. A sörfesztiválon megkóstolhattuk 
mit is, hogyan gyártanak, és a bátrabbak még táncra is perdülhettek, 
a helyi zenekar által szolgáltatott – magyar fülnek egy kicsit idegen 
– sramli zenére. A vásárnap ismét buszos kirándulással telt, megte-
kinthettük a városhoz tartozó Svojanov-i várat, majd egy szép nagy 
körutat tettünk a település körül, Eduard Strilek, az általános iskola 
igazgatójának vezetésével. Délután már a kolbászunkat sütögethet-

tük a város melletti tározónál, amelyre nagyon jól esett a helyi „Pi-
vovár” életet adó terméke, a ser!

Hétfőn Csehország fővárosába, a csodálatos, meglehetősen drága 
Prágába látogattunk el, ahol egy nagy sétát tettünk Júlia vezetésé-
vel és a pöttyös esernyőjével. Láthattuk a Várat, az Őrségváltást, a 
Dómot, a Sárkányölő Szent György szobrát, de volt lehetőségünk 
meglátogatni a felújított csillagászati órát, az Orlojt, megismerhet-
tük a Károly hidat és az azon alkotó képzőművészeket. A séta után 
volt lehetőség egy kis vásárlásra és helyi gasztronómiai különleges-
ségek megkóstolására is. A keddi napon Litomysl városát és annak 
nevezetességeit vettük célba, de sajnos a várva várt kastély a nyári 
zenei fesztivál miatt, még a csoportunknak sem volt látogatható, de 
kárpótolva az elveszített lehetőséget sétát tettünk a történelmi bel-
városban. A szerdai napon búcsút vettünk vendéglátóinktól, a Punk-
va-cseppkőbarlang és a Macocha-szakadék érintésével a késő esti 
órákban hazaérkeztünk. Nagyon megható volt, amikor a magyar 
határt átlépve Júlia unokája, Blanka felsóhajtott és igazi örömmel a 
szemében így szólt: „A hazámba érkeztünk”! 

A kis csapat nevében szeretnénk megköszönni a szervezést, a 
lehetőséget, hogy részt vehettünk ezen a csodálatos programon, 
megismerhettük Polickát és környékét, valamint Prága nevezetes-
ségeinek jelentős részét.

Balogh László

Testvérvárosunkban, Polickán jártunk Nagy Júliával
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Az ebesi általános isko-
lások szülők és tanárok kí-
séretében 2019. 07.07-tól 
07.13-ig autóbuszos londoni 
utazáson vettek részt a Stu-
dent Lines utazási irodával. 
Megmerítkezhettünk az an-
gol kultúrában, ellátogathat-
tunk eddig csak könyvekből, 
tévéből megismert helyekre. 
Menetben megálltunk pár 
órára a belgiumi Brugge-ben, 
amit Észak Velencéjének is 
neveznek. A kontinensről a 
Brit-szigetre a Csalagúton 
keresztül szállított át bennün-
ket egy vonat, majd Dovernél 
megpróbáltuk visszadobálni 
az összes kavicsot a tengerbe. 
Nem sikerült. 

A program sűrű volt, így a 
megtekintett nevezetességek 
közül csak néhány, a teljesség 
igénye nélkül: Szent Pál-szé-
kesegyház, Parlament, Big 
Ben, a Lovastestőrség lakta-
nyája, Downing Street 10., 
zenés őrségváltás a Bucking-
ham Palotánál, St. James’s 
Park, Piccadilly Circus, Chi-
natown, Trafalgar tér, vala-
mint megtekintettük Londont 
felülnézetből a világ egyik 
legnagyobb óriáskerekéről, a 
London Eye-ról.

Megnéztük a Towert, át-
sétáltunk a Tower hídon, de 
láttuk Shakespeare Globe 
színházát, jártunk a Hyde 
Parkban, az Oxford Street-en 

és a Madame Tussauds pa-
noptikumában.

Hihetetlen kiállításokat lát-
hattunk a British Museum-
ban (ókori kincsek, Rosetti 
kő, múmiák…), a Nemzeti 
Galériában (a világ legna-
gyobb festőinek képei), a 
Natural History Museumban 
(dinoszauruszok, földren-
gés-imitáció…) és a Science 
Museumban (a tudomány és 
technika fejlődése).

Hazafelé úton búcsúzóul 
még meglátogattuk Canter-
bury városát, így a vidéki 
Anglia hangulatát is megíz-
lelhettük.

Az idegenvezetés kiváló 
volt, a sofőrjeink nagy ru-
tinnal szállítottak bennünket 
Londonon belül is minden-
hová, a szállásunk pedig gyö-
nyörű helyen volt. Az utat 
Négyesiné Takács Szilvia 
szervezte. Nagyon jól éreztük 
magunkat, úgyhogy remé-
lem, hamarosan újra eljutunk 
Nagy-Britanniába!

Tamássy Zoltán

Újra Londonban jártunk!
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Az Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány 2019. szeptember 
14-én, szombaton Gödöllőre szervez egynapos buszos kirándu-
lást. A kirándulás során megtekintjük Gödöllő főterét, neveze-
tességeit, többek között a Királyi Kastélyt, a Királyi várót, a 

máriabesenyői Nagyboldogasszony bazilikát, és megpihenünk 
az Erdészeti Arborétumban. A kirándulás költsége 7000 Ft/fő, 
mely magában foglalja az útiköltséget és a belépőjegyek árát. 
Tartsanak velünk! Érdeklődni és jelentkezni személyesen az 
Idősek Klubjában (Rákóczi u. 7-9), vagy az 52/565-071 telefon-
számon lehet.

Erdei Andrásné kuratóriumi elnök

Szeptembertől újra indul a meridián torna!
Az Idősek Klubjában (Ebes, Rákóczi u. 7-9.), szeptember 5-én, 
csütörtökön, a megszokott 14:30 órai időpontban Cseri Melinda 
vezetésével újra indul a meridián torna. Várunk mindenkit, aki 
egészsége megőrzésének érdekében a könnyen elvégezhető, ám 
annál jótékonyabb hatású gyakorlatokat szeretné elsajátítani. 
Csatlakozzanak hozzánk!

Lévai Annamária terápiás munkatárs 

Tájékoztató a leendő Idősek Otthonáról
Az ebesi Alapszolgáltatási Központban került sor 2019. július 

17-én az Idősek Otthonába való jelentkezési feltételekről szóló 
tájékoztatásra. Szabóné Karsai Mária polgármester asszony és 
Dr. Morvai Gábor jegyző úr a térítési díjakról, az ellátotti lét-
számról, az intézmény megnyitásának várható időpontjáról és 
egyéb lényeges kérdésekről tájékoztatta a megjelenteket. Gali 
Mónikával, az intézmény leendő vezető ápolónőjével a bent-
lakásos otthonban folyó ápolási, gondozási tevékenységről, a 
házirend tervezetéről beszéltünk. A jelenlévők részéről nagyon 
sok kérdés merült fel, melyre igyekeztünk kielégítő választ adni. 

Ezúton is tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az Idősek 
Otthonával kapcsolatos kérdésekről, előzetes időpont egyezte-
tést követően, az Alapszolgáltatási Központban (Ebes, Rákóczi 
u. 7-9. tel.: 52/565-071) nyújtunk tájékoztatást. 

Az érdeklődő idősek beköltözési szándékukat az Alapszolgál-
tatási Központban, illetve a Polgármesteri Hivatalban elérhető 
Szándéknyilatkozat kitöltésével, írásban jelezhetik. 

Erdei Andrásné intézményvezető

Kiránduljon velünk Gödöllőre!
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Az ebesi Művelődési Ház 
és a Széchényi Ferenc Táj-
múzeum ebben az évben is 
megrendezte hagyományos 
Szivárvány Táborát. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel 
(az első héten 24, a másodikon 
20 gyerek vett részt) idén is két 
hetes programot szerveztünk.

Az első héten a tábor köz-
pontja a Művelődési Ház volt. 
Az első napon Karácsony Béla 
rendőr százados hívta fel a fi-
gyelmet a nyár veszélyeire, 
valamint megmutatott néhány 
érdekes eszközt, és a gyere-
kek ujjlenyomatot vehettek 
egymástól. Délután kézműves 
foglalkozás keretében tesz-
telhették kézügyességüket és 
kreativitásukat.

Kedden a Hortobágyra utaz-
tunk. Először a Hortobágyi Lá-
togatóközpontban ismerked-
tünk a Hortobágy élővilágával, 
majd kirándulást tettünk a Va-
dasparkba. Itt különféle ősho-
nos állatokkal, emlősökkel és 
madarakkal találkozhattunk, 
köztük a hatalmas keselyűvel 

és réti sassal. A nap hátralevő 
részét a Madárkórházban töl-
töttük, ahol megismerkedhet-
tünk a kórház működésével, 
lakóival, valamint egy „beszé-
lő” hollóval.

Szerdán a gyönyörű napsüté-
ses időben az új kerékpárúton 
átbicikliztünk Hajdúszobosz-
lóra a Mókuskaland Élmény-
parkba. Itt a gyerekek bátor-

ságtól függően kipróbálhatták 
a Gyerek- és a Felnőttparkot. 
Csütörtökön a hajdúszoboszlói 
Aquaparkban időztünk.

A pénteki napot a múzeum-
ban töltöttük. A gyerekek mú-

zeumpedagógiai foglalkozás 
keretében bepillantást nyerhet-
tek a régészek munkájába, az 
ősemberek tárgyi eszközeinek 
világába, délután pedig ismét 
kézműves foglalkozáson vet-
tek részt, ahol szép és különle-
ges emléktárgyakat készítettek 
maguknak. A tábor megvalósu-
lásához a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat is hozzájárult.

A második héten a múze-
um volt a tábor központja. Az 
első napon ismét rendőrségi 
ismeretekkel gazdagodtak az 
érdeklődők. Kedden a regge-
li után a Poroszlói Ökocent-
rumba látogattunk. Itt motor-
csónakos túrán vettünk részt, 
megcsodáltuk a kiállítást, 
3D-s filmet néztünk a helyi 

élővilág egy éves ciklusáról. 
Szerdán ismét átbicikliztünk 
Hajdúszoboszlóra. A Fazekas-
házban fogadtak minket, ahol 
megismerkedhettünk néhány 
érdekes és egykor hétközna-
pi használati eszközzel, majd 
népi motívumokkal díszített 
agyagtányért készítettünk. A 
csütörtöki napot a szoboszlói 
strandon töltöttük, pénteken 
pedig Karcagra utaztunk. Itt 
megcsodálhattunk egy 160 
éves szélmalmot a földszinttől 
a tetejéig, valamint a Magyar-
országon egyedülálló Köves 
Daráló és Malomtörténeti 
Gyűjteményt. Ezt követően a 
lombkorona sétányon tettünk 
egy túrát. A múzeumi hét „Az 
Ebes Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. kulturális intéz-
ményei a köznevelés eredmé-
nyességéért” EFOP 3.3.2-16-
2016-00044 pályázat keretén 
belül valósult meg.

A tartalmas két hét sok-sok 
élményt nyújtott kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt.

Várunk Titeket jövőre is!
Seres László

Szivárvány Tábor 2019
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Jó csapatban öröm dolgozni! 
A Daniella Ipari Park Energocell Üveghab Üzem Debrecen — Ebes, 

(a régi MOL telephely) felvesz: 
 

 Betanított munkást, üveghab kemence kezelésére,  
 (munkagép és targonca kezelési jogosítvánnyal előnyben, de utólag  

nálunk is megszerezhető!) 
 Várható kezdő bérezés  

műszakpótlékkal, összesen:  
kb. 200.000,- Ft nettó.  

 Teherautó sofőrt,  
 („C” és „E” kategória, valamint  

gyakorlat szükséges!  
A gépkezelői itt is előny!) 

 Várható kezdő bérezés:  
kb. 250.000,- Ft nettó+ túlóra. 

 1 fő HR munkatársat,  
bér- és HR gyakorlattal rendelkezőt.  

 

Nyugdíjast is szívesen látunk, rész munkaidőben.  
Jó csapat, megbízható, stabil lehetőség! Kár lenne kihagyni! 

Szeretettel várunk, légy a munkatársunk! 
 

Rozsályi Dávid műszaki igazgató, — Telefon: +36 20 3756169 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: david.rozsalyi@energocell.hu 

 

 

KEDVEZMÉNYES 
FELTÉTELEK

AZ AGRÁRIUM 
SZAKÉRTŐJÉTŐL

Agrár Széchenyi Kártya

Igényeljen Agrár Széchenyi Kártyát a Takarék 
Csoporttól, így állami kamat- és kezességi 
díjtámogatásban részesített hitelkonstrukcióval 
és szabad felhasználású hitelkerettel segítheti 
agrárvállalkozása likviditási gondjainak megoldását.

 Akár 100 millió Ft folyószámla hitelkeret, ami bankkártyával is felhasználható
 Gyors és egyszerűsített hitelbírálat már akár 3 hét alatt 
 Fiatal gazdáknak akár 25 millió Ft hitel, lezárt üzleti év nélkül is
 Ingatlanfedezet nélkül is igényelhető

További információért látogasson el weboldalunkra, vagy a több mint 1000 fi ókunk egyikébe,
ahol szakértő tanácsadóink a segítségére lesznek.

Állami
támogatással

 Akár 100 millió Ft folyószámla hitelkeret, ami bankkártyával is felhasználható Akár 100 millió Ft folyószámla hitelkeret, ami bankkártyával is felhasználható

www.takarekcsoport.hu

KEDVEZMÉNYES 

AZ AGRÁRIUM 
SZAKÉRTŐJÉTŐL

Takarek_Agrar_Szechenyi_Kartya_90x150_1.0.indd   1 2019. 06. 04.   16:43
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8.a – Becskereki Máté, Ceglédi Péter, Csiha Rebeka, Erdei Zsolt Balázs, Gál Zoltán József, Gyányi Gábor Adrián, Harsányi Norbert, Kuki Zsolt Sándor, Nagy 
Franciska Mária, Nagy Péter Attila, Németh Dávid, Nyüvedi Máté, Piskó Gergő, Salánki Zsolt, Szarka Csaba, Szolnoki Tamás, Takács Natasa, Tóth Eszter 

Doroti, Varga Tímea, Vas Konrád József – Osztályfőnök: Tóthné Leiter Júlia

8.b – Bernáth Levente Balázs, Farkas Gergő András, Fazekas Zsófia, Görög Gábor, Horváth Eszter, Mészáros Nóra, Misák Alexandra, Morvai Zalán, 
Nagy Kristóf, Oláh Benedek István, Pócsi Zoé, Polgári Ákos, Sándor Szilvia, Sós Anna, Szabó Dávid, Szabó Laura Dorina, Szabó Milán, Szűcs Krisztina – 

Osztályfőnök: Balogh Éva
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Kitűnők Jelesek Művészeti Iskola Egyéb

1.a

Kádár Kinga, Kiss Zsombor, Mészáros Márta, 
Bocz Ádám, Szuvák Bence , Szűcs Nelli

Bernáth Bianka, Hosszú Zsófia, Kassai 
Zsófia, Tarcsi Réka Szűcs Nelli-zongora

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Illyésné Pócsi Gyöngyi, Kissné Kovács Nóra, Szabóné Csorvási Ágnes, Bana Aranka, Mészáros Márta, 
Bozsó Szilvia, Hajdú Krisztina, Szuvák-Kun Mariann, Szűcs-Obsitos Tünde, Hosszúné Kelemen Anita

1.b

Balla Bence, Kovács Franciska, Lugosi Luca 
Rózsa, Nyüvedi Nándor, Sopronyi Dávid, 
Szabó Kamilla, Szabó Marcell László, 
Szendrei Laura, Vágner Barna

Ravasz Hédi, Erdei Dávid, Kontár Zsófia

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Lévai Edit, Kiss Regina, Szabó Rita

2.a
Orosz Emma, Kálmán Lilla, Papp Nimród , 
Szulyák Máté

Kiss Karolina, Mohácsi Dávid, Pázmány 
Máté, Ulicska László, Zétényi Eszter, Nagy 
Dávid

Orosz Emma-dráma

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Lengyel Brigitta, Rákóczi Anita, Csapó Éva

2.b
Diószegi Ádám, Egri Csenge, Hámori Gergő, 
Laczkó Zsófia, Szántó Szabolcs

Czirják Ádám, Czövek Hanna Mira, Makai 
Csanád, Szücs Dániel, Tőzsér Blanka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Gál Éva, Tőzsérné Katona Zsuzsanna, Szántóné Kurucz Julianna

3.a

Zsíros Blanka, Kerékgyártó Fanni, 
Szentmiklósi Kristóf, Tarcza Nikolett, 
Mundrák Zsombor

Hosszu Anna, Kima Regina, Kocsis Emese, 
Kulcsár Bence, Pálóczi Katalin, Szilágyi 
Szonja, Vágner Hanna, Vogel Christian

Zsíros Blanka-klarinét

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Dien Sándor, Kulcsárné Toroczkai Gabriella Dóra, Nagy Veronika Júlia, Tarcza Kitti

3.b

Holló Panna Judit, Papp Villő, Szabó István, 
Szepesi Dóra, Vétek Kornélia

Kádár Jenő, Kiss Lilla Antónia, Kiss Zsófia, 
Máté Kende, Pető László

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Dr. Kiss Brigitta, Pappné Mihucz Gyöngyi Hajnalka, Petőné Kiss Judit, Deák Csilla, Pusztai Tamás, 
Szabóné Csorvási Ágnes, Harsányi Gabriella

4.a

Árva Dominika, Balczó Boglárka, Krivács 
Zsófia

Hanyu Imre, Herczeg Tímea, Luczi 
Alexandra, Szolnoki Szintia, Villás Viktória

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Krivácsné Dóró Zsuzsa, Horváth Anikó, Villásné Reiner Tímea, Karacs Judit, Papp László, Daraban 
Imola, Seres Erika, Molnárné Nagy Tünde, Szondiné Kujbus Edit

4.b
Kiss Dániel, Tóth Amina Zulejka Fábián Alexa, Fodor Szabolcs Lázár, Nagy 

Emil Nándor
Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Szabó Rita, Kemecsei Zsanett, Megyaszai Judit, Fodor Barbara Melinda, Szabóné László Enikő, 
Kissné Lantos Éva

5.a

Érckövi Nikoletta, Papp Luca, Piskó Péter, 
Szöllősi Lara Árva Szabina, Sipos Boldizsár Krisztián

Érckövi Nikoletta, Papp 
Luca, Molnár Maja, Varga 
Ágota, Kanyó Dorina Sára – 
közösségi munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Seres Erika, Molnárné Kovács Judit, ,Molnár János, Bakonszegi Attila, Bakonszeginé Pipó Ilona, 
Erdeiné Szabó Magdolna, Ilyés Gizella, Széles Orsolya, Kovács Orsolya

5.b
Tarcza Vivien Galgóczi Mihály, Gergely Kristóf, Pálffy 

Boglárka, Pálóczi Borbála, Pető-Tóth Ádám
Kovács Leona – közösségi 
munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Kovács Szilvia

6.a
Erdős Fanni, Orosz Fanni Pajzos Polla, Papp Kende, Pető Zsófia, 

Sarkadi Balázs, Varga Olimpia

Miklós Réka – zongora, 
Pajzos Polla – dráma, 
Orosz Fanni és Pető Zsófia 
– képzőművészet, Tóth 
Gergő – ütő

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Petőné Kiss Judit

6.b
Fodor Enikő Liza, Kanyó Gréta Anna, Kovács 
Anna, Nagy Klaudia Kitti Forgó Viktória

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Nagyné Kovács Mária

7.a
Balogh Dorottya, Galgóczi Zsuzsanna, Pálóczi 
Imre, Pető Boglárka, Szentmiklósi Dorka
Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Nagy István, Biricz Gabriella

7.b Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Pintyák Ildikó, Olejár-Hovanyeczné Czuczi Mónika

8.a

Varga Tímea – 
képzőművészet

Nagy Franciska, Czeglédi 
Péter, Csiha Rebeka, Tóth 
Eszter, Salánki Zsolt – 
közösségi munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Salánki Zsoltné, Nyüvedi Sándorné, Varga Sándorné, Majóczki Mária, Becskereki Zsoltné, Ceglédi 
István

8.b

Nyolc éven át kitűnők:, Mészáros Nóra, Sós 
Anna, Szabó Laura Dorina Misák Alexandra, Szűcs Krisztina Horváth Eszter – klarinét

Sándor Szilvia – DÖK, 
közösségi munka, 
Mészáros Nóra és Sós 
Anna – kiemelkedő sport 
teljesítmény

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Fazekasné Abai Erika, Morvainé Szőllősi Szilvia, Sándor Zsolt, Szűcsné Földi Katalin, Truczkai 
András, Vágner Zoltánné

Szűcs Norbert intézményvezető

A 2018/2019-es tanévben az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
és Művészeti Iskola ballagásán és tanévzáró ünnepségén jutalomban részesültek
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Meghívó 
 
 
 
 
 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 
a római katolikus templom 

 
 

LŐRINC NAPI BÚCSÚJÁRA 
 

2019. augusztus 11-én, 16 órára 
 
 

A szentmisét celebrálja új plébánosunk, 
Kálmán József atya, 

aki felszenteli az új korpuszt is. 
 

A mise után agapé a templomkertben. 
 

A katolikus közösség nevében 
Dr. Okváthné Kertész Anna 

képviselő 

           

Nyári futósikerek

A nyári szünidőben is rendszeresen edzenek a gyerekek és szép 
sikereket érnek el a megyei futóversenyeken. Tóth Amina és 
Nyüvedi Nándor toronymagasan vezetik a debreceni Hajrá futás 
összetett pontversenyét. Amina mind a 4 versenyét megnyerte és 
az első 3 fordulóban pályacsúcsokat döntött, amire eddig senki 
nem volt képes a nagyerdei futóversenyek történetében. Nándi 
3 győzelemmel és egy 2. hellyel vezeti a mezőnyt. További 
érmeseink és pontszerzőink: Tőzsér Dalma, Kircsi Botond, 
Nyüvedi Sándor, Mészáros Márta és Nyüvediné Mónika. 

Sós Barnabás
ESBE

Rendőrségi közlemények
Bejelentés érkezett a rendőrségre 2019. július 9-én 19 óra kö-

rül, ami szerint Ebes, Alkotmány utcán egy férfi bezárkózott egy 
ingatlanba, és nem enged be oda senkit. A rendőrök a helyszínre 
mentek, és adatot gyűjtöttek. Az egyenruhások megállapították, 
hogy a férfival szemben korábban ideiglenes megelőző távoltar-
tás került elrendelésre, valamint a helyi lakos 3 személyt bántal-
mazott, akik az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérü-
léseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt a rendőrök elfogták, 
majd előállították a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságra. Vele 
szemben súlyos testi sértés bűntett kísérlet elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. 

Nem tartott megfelelő követési távolságot – A rendelkezés-
re álló adatok szerint egy férfi közlekedett személygépkocsival 
2019. június 23-án 12 óra körül a 4-es számú főút 217-es kilomé-
terszelvényében Debrecen felől Ebes irányába. A sofőr, amikor 
az M35-ös autópálya kereszteződéséhez ért, nem tartott meg-
felelő követési távolságot az előtte közlekedő jármű mögött, és 
hátulról nekiütközött. A közlekedési balesetben személyi sérülés 
nem történt. 

Követési távolság – Bejelentés érkezett a rendőrségre 2019. 
június 29-én 10 óra körül, ami szerint a 4-es számú főút 214-es 
kilométerszelvényében anyagi káros baleset történt. Az egyenru-
hások a helyszínre mentek és igazoltatták a baleset részeseit. A 
rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi közlekedett személy-
gépjárművel Debrecen felől Hajdúszoboszló irányába, amikor 
későn észlelte az előtte forgalmi okból lassító járművet, így an-
nak hátulról nekiütközött. Az ütközés után, egy másik gépkocsi 
is belehajtott az előtte balesetező járműbe. A közlekedési baleset-
ben személyi sérülés nem történt. 

Karácsony Béla r. százados
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DÖK nap és bolondballagás

Az utolsó iskolai napon minden a feje te-
tejére állt. A reggeli iskolagyűlés a szoká-
sos módon kezdődött, de nem az ismert 
helyszínen, a tornateremben, hanem a dí-
szudvaron, ahol a DÖK vezetője, Csiha 
Rebeka jelképesen átvette egy napra a ha-
talmat Szűcs Norbert igazgató úrtól, és az 
irodájában eltöltendő „kényszermunkára” 
küldte. Ezután a nyolcadikosok osztály-
főnökeikkel együtt vicces ruhákba öltözve 
végigvonultak az iskolán. A nap a DÖK 
által szervezett programokkal folytatódott 
(ugrálóvár, tanár-diák meccsek, verse-
nyek, játék) és jégkrémezéssel ért véget.

Természettudományi és robotika tábor

A nyári szünet első hetében megtartott 
Természettudományi és robotika táborban 
40 tanulónk vett részt. A tábor az Erzsébet 
napközis tábor pályázat keretei között va-
lósult meg. A reáltudományok iránt érdek-
lődő gyerekek érdekes kísérleteket végez-
tek, megismerkedtek a robotika alapjaival, 
gyakorolták a térképhasználatot, terepasz-
talt készítettek, keresgéltük Ebes rejtett 
szépségeit. Szerdán délelőtt ellátogattunk 
az Agóra Tudományos Élményközpontba, 
délután pedig a földesi strandon kapcso-
lódtunk ki. Táborvezetők: Katona Erika, 
Subáné Kiss Gyöngyi, Kissné Lantos Éva 
és Tamássy Zoltán.

Idén is lettek „aranyosaink”
Az elmúlt évek hagyományainak megfele-
lően, idén is kiosztottuk az Arany-díjakat. 
A szavazatok alapján iskolánk elismeré-
sében Katona Erika tanárnő ill. Mészáros 
Nóra és Sós Anna tanulók  részesültek. 
Gratulálunk nekik!

Morzsi tábor

Az EFOP- 3.3.2- 16- 217- 00331 „Az Ady 
Endre Művelődési Központ Közművelő-
dési programja a köznevelés eredményes-
ségéért Nádudvaron” című pályázat ke-
reteiben megvalósult Morzsi tábor 2019. 
július 1-5. között került megrendezésre. 
A táborban 20 gyermek vett részt. A tábor 
ideje alatt kézműveskedtünk, számhábo-
rúztunk, moziztunk, kertészkedtünk, „bo-
garásztunk”. Szendrei Bence családi gaz-
daságában vendégül látott bennünket egy 
kis állatsimogatásra. A kánikulai meleget 
a nádudvari strand medencéiben tudtuk 
enyhíteni. Ellátogattunk a Debreceni Ál-
latkertbe, ahol megismerkedtünk a távoli 
tájak állatvilágával, és a McDonald’s-ban 
ebédeltünk.

Köszönetünket fejezzük ki Szendrei 
Bencének és Kovács Péternek.

Táboroztató nevelők: Nagy Anita és Ka-
racs Erzsébet.

Lego robot tábor

A tábor a nádudvari Ady Endre Műve-
lődési Központ és Városi Könyvtárral 
együttműködve a „Kulturális intézmények 
a köznevelés eredményességéért” (EFOP-
3.3.2-16) program kereteiben valósult 
meg július második hetében. A táborban 
részt vevő gyerekek megismerkedtek a 
robotprogramozás alapjaival, kézműves-
kedtünk, számháborúztunk, rég elfelejtett 
labda és fogójátékokat játszottunk. Csütör-
tökön Nádudvaron strandoltunk. Pénteken 
délelőtt az Agóra Tudományos Élmény-
központban vettünk részt különféle fog-
lalkozásokon, délután pedig ellátogattunk 

a National Instruments debreceni gyárába. 
Táborvezetők: Subáné Kiss Gyöngyi és 
Kissné Lantos Éva.

Elismerő oklevél Szabó Laura 
Dorinának

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ el-
ismerő oklevelét vehette át Szabó Laura 
Dorina 8. osztályos tanulónk. Gratulálunk 
Dorcinak az elismeréshez! 

Kollégák jutalmazása
Dr. Jókayné Nánai Zsuzsanna és Orjákné 
Kurczina Zsuzsanna kollégáinknak a pe-
dagógusi pályán végzett kiemelkedő szak-
mai munkájukért prof. dr. Kásler Miklós, 
az emberi erőforrások minisztere elismerő 
oklevelet adományozott.

Viszáki művészeti tábor

Az idén nyáron is meghívott bennünket az 
Őrségbe Szarvas József művész úr az egy-
hetes művészeti táborba, ahol rajtunk kívül 
még érkezett egy csoport Seregélyesről 
is.  A napok gyorsan teltek, és a gyerekek 
óriási munkafegyelemmel dolgoztak reg-
geltől estig trénereik, Laboda Róbert és 
Zsidek Pál vezetésével.  Elkészült a közös 
produkció és megvolt a bemutató is, mely 
nagy sikert aratott. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni Ebes Község Önkormányza-
tának támogatását és Miklós Leventének a 
gyerekek biztonságos utaztatását ezen az 
igen hosszú úton.

Bálintné Bagdi Ibolya
drámapedagógus

Tanévnyitó ünnepség
A 2019/2020-as tanév tanévnyitó ünnep-
ségére 2019. augusztus 30-án 17.00 órai 
kezdettel kerül sor. 

Helyesbítés
Az Ebesi Hírlap májusi számában téve-
sen jelent meg, hogy a pályaorientációs 
rendezvényt a Debreceni Iparkamara szer-
vezte. A rendezvény valójában a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara szervezésében 
jött létre.

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető 

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Színes iskolai hírek
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Reméljük, sokan tudják, hogy az Ebe-
si Gyermekekért Alapítvány pontosan 
huszonöt éve „lakik” az Iskolánkban, él 
együtt a gyerekekkel, ott van a szülők 
mellett, segíti a nevelők munkáját. 

Ennek a negyedszázadnak minden ered-
ménye a gyerekek fejlődését szolgálta, 

élményeket és lehetőségeket adva. Példá-
ul, amikor a 126 férőhelyes biciklitárolót 
építettünk, amikor egy jutalomkönyvet, 
egy pohár tejet adtunk a kezükbe, amikor 
egy verseny nyertesének szurkoltunk, és 
akkor is, amikor a jutalomkirándulásról 
hazafelé a buszon felhangzott, hogy „Az 
a szép, az a szép...”. 

És most jöjjenek a száraz tények, szá-
mokkal, adatokkal, nagyon röviden!

Az Ebesi Gyermekekért Alapítványt 
1994-ben szülők és a pedagógusok fel-
kérésére Boros Ferenc akkori igazgató 
alapította.

„Az Alapítvány céljai az alábbiakban 
foglalhatók össze:
•  Alapfokú nevelés-oktatás fejlesztés,
•  Iskolai sportmozgalom, turisztika fej-

lesztése, természetjárás költségeinek 
támogatása,

•  Tanulmányi versenyeken való részvé-
tel támogatása,

•  Gyermekek természeti környezetének 
gazdagítása, kulturális kikapcsolódási 
lehetőségeinek felkutatása, önálló tá-
borhely megteremtése,

•  Öntevékeny csoportok jutalmazása,
•  Kiemelkedő tanulmányi, sportered-

ményeket elérő gyermekek és az őket 
felkészítő pedagógusok jutalmazása

•  Az iskola tárgyi feltételeinek javítása, 
az oktatás színvonalának emelése.”

(idézet az Ebesi Gyermekekért Alapít-
vány Alapító Okiratából)

Az alapítvány munkáját 1994-2002 

között 5 tagú, 2002-től 7 tagú kuratóri-
um irányítja, szervezi, amelyben képvi-
seltetik magukat szülők, pedagógusok 
és a község köztiszteletben álló közéleti 
személyiségei is. A kuratóriumi tagok 
munkájukat ellenszolgáltatás nélkül 
végzik. 

Az elnöki tisztet: Galgóczi Mihály 
(1994-2009), Szoboszlai Csaba (2009-
2014) töltötte be, a tagok: Agócs Attiláné 
(1994-2009), Deczki Lajos (1994-2006), 
Leiter Miklós (1994-2006), Lévai Lász-
ló (1994-1998), Nagy Ferencné (2002-
2006), Nagy Sándorné (2002-2006), Ze-
lizi Mária (2007-2017) voltak. Köszönjük 
áldozatos és úttörő munkájukat, amivel 
lefektették ennek az immár negyed-szá-
zados munkának az alapjait!

Jelenleg Csiha László (2014-2019) el-
nöklése mellett Zsákai Róza (2002-2019), 
Kása Sándor (2007-2019), Fodor Attiláné 
(2007-2019), Ráczné Dajka Edit (2007-
2019), Lánczky Ágnes (2012-2019), és 
Subáné Kiss Gyöngyi (2018-2019) dol-
goznak a kuratóriumban.

Végül, de nem utolsósorban elismerés 
illeti az alapítókat, a mindenkori iskola-
igazgatókat: Boros Ferenc, Prepuk Já-
nos, Érckövi Katalin és Szűcs Norbert 
intézményvezetőket, akik jelenlétükkel, 
tudásukkal, tapasztalatukkal mindenkor 
megbízhatóan támogatták az alapítványi 
munkát.

Eredmények (a teljesség igénye nél-
kül): 

Tárgyi eszközök: tornaterem sportbur-
kolattal való ellátása, számítógépek, ke-
rámia égetőkemence, a kosárlabdapalánk, 
vízbontó készülék, fénymásoló, zongora, 
tankonyha, jutalomkönyvek, 4 db ivókút, 
az étkező teljes bútorzatának cseréje, hű-
tőszekrények, mikrohullámú sütők, ét-

készletek a teljes tanulói létszám részére, 
kamerarendszer, kerékpárok. 

Szabadtéri létesítmények: kosárlabda 
pálya, strandröplabda pálya, kondipark, 
LURKÓ-KUCKÓ, kerékpártároló, mobil 
közlekedési tanpálya.

Élmények: jutalomkirándulások szer-
vezése, táborok, sport és tanulmányi ver-
senyek, nyelvtanulás támogatása. 

Az Alapítvány támogatói köre igen szé-
les. Legnagyobb támogatóink: Ebes Köz-
ség Önkormányzata, MOL Rt., Curver 
Kft., Ebesi Termelőszövetkezet, Kurucz 
Agro Kft., Szoboszló Coop Kft., Bal-
mazújváros és Vidéke Takarékszövetke-
zet, id. Csízi Sándor, Prepuk János, Gal-
góczi Mihály, Agócs Attiláné, Dzsudzsák 
Balázs.

Az Alapítvány a támogatásokon túl pá-
lyázatokból is nagyon jelentős forrásokat 
tud mozgósítani. Jelentős bevételt jelent 
még a szülők részéről az SZJA 1%-ának 
felajánlása, valamint a minden évben 
megrendezésre kerülő Suli-Bál hozadéka.

Összességében a 25 év alatt több mint 
40 millió forintot fordítottunk céljaink 
megvalósítására, a jutalomkiránduláso-
kon több mint 1000 gyerek vett részt, és 
az évek során legalább 6000-7000 gyer-
mek részesült valamilyen támogatásban. 

Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány, 
mint a település legidősebb civil szer-
vezete a továbbiakban is törekszik arra, 
hogy munkáját közmegelégedésre a gyer-
mekek javára végezze.

Lánczky Ágnes
kuratóriumi tag

Huszonöt év a gyerekekért
Jubilál az Ebesi Gyermekekért Alapítvány
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