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Október 13-án került sor az önkormányzati választásokra. Ebesen a megyei önkormányzati lis-
tákra, a helyi képviselőjelöltekre, illetve a polgármesterre és a nemzetiségi listákra szavazhattak a 
választók négy szavazókörben. A szavazás napján reggel 6 és este 7 óra között lehetett az urnák-
hoz járulni, e jogával az összes választásra jogosult 35,55%-a (1350 fő) élt. A választás rendben, 
rendkívüli eseményektől mentesen zajlott. Az eredmények:

Szabóné Karsai Mária (egyedüli) polgármesterjelölt 1251 érvényes szavazattal újabb öt évre 
mandátumot nyert. A lakosságszám alapján Ebesen a Képviselő-testület hét főből (hat képviselő 
plusz a polgármester) áll. A képviselői tisztségre jelölt 9 fő között a következők szerint oszlottak 
meg a szavazatok:

Dr. Szerze Róbert Béla (független): 1047 érvényes szavazat, mandátumot nyert.
Csiszárné Józsa Emma (független): 801 érvényes szavazat, mandátumot nyert.
Fülöpné dr. Kovács Brigitta (független): 798 érvényes szavazat, mandátumot nyert.
Biró Sándorné (független): 692 érvényes szavazat, mandátumot nyert.
Balogh László (független): 639 érvényes szavazat, mandátumot nyert.
Kiss Lajosné (független): 525 érvényes szavazat, mandátumot nyert.
Mezei László (FIDESZ-KDNP): 509 érvényes szavazat, nem nyert mandátumot.
Jakab Attila (független): 436 érvényes szavazat, nem nyert mandátumot.
Szűcs Norbert (FIDESZ-KDNP): 427 érvényes szavazat, nem nyert mandátumot.
A megyei önkormányzati választás eredménye alapján a mandátumok megoszlása:  

FIDESZ-KDNP: 16, DK: 2, JOBBIK: 3, MSZP: 1, MOMENTUM: 2.
További eredmények és statisztikák megtalálhatók a valasztas.hu internetes oldalon.

Dr. Morvai Gábor
Helyi Választási Iroda vezetője

Önkormányzati választás 2019

Felhívás őstermelők, kistermelők, kézművesek számára!
Püspökladány Város Ön-

kormányzata és konzorciu-
mi partnerei a TOP-5.1.2.-
16 kódszámú, a „Foglalkoz-
tatási együttműködések a 
Sárréti paktum területén” c. 
projekt keretében kívánják 
megvalósítani a helyi ter-
melőket és termékeiket tar-
talmazó egységes adatbázis 
összeállítását elektronikus 
és nyomdai formában. 

A projekt a település éle-

tében jelentős szereppel 
bíró, valamiért egyedi, ku-
riózumnak tekinthető ter-
melőket mutatja be. A létre-
hozandó adatbázis részben 
táblázatos formában, ada-
tokkal, elérhetőségekkel, 
részben rövid leírással az 
általuk folytatott tevékeny-
séggel mutatja be a termelő-
ket, kézműveseket. 

Kérjük az őstermelőket, 
kistermelőket, kézművese-

ket, 2019. november 4-ig 
juttassák el nevüket, cí-
müket, elérhetőségüket, az 
előállított termékük megne-
vezésével, az Ebesi Polgár-
mesteri Hivatal Titkárságára 
(Ebes, Széchenyi tér 1. sz.) 
vagy e-mailben: ebesoffi-
ce@t-online.hu e-mail cím-
re.

A termelők számára a ka-
talógusban történő megjele-
nés ingyenes és önkéntes.

Tájékoztatjuk a lakosokat, 
hogy a korábbi évek gyakor-
latához hasonlóan ez évben 
is, november 1-jén, pénte-
ken Mindenszentek napja és 
Halottak napja alkalmából a 
helyközi autóbuszok térítés-
mentesen szállítják a debre-
ceni és a hajdúszoboszlói köz-

temetőbe utazókat. A szállítás 
költségét Ebes Községi Ön-
kormányzat támogatja.
–  Debrecenbe 08.00-kor, 

09.00-kor, 12.00-kor és 
14.30-órakor indulnak bu-
szok, míg visszafelé 10.00-

kor, 11.00-kor, 13.30-kor, 
és 17.00 órakor indulnak a 
járatok. 

–  Hajdúszoboszlóra 12.00 
órakor indul és onnan 14.30 
órakor jön vissza a busz.

A buszok a Gyógyszertár előt-
ti buszmegállóból indulnak. 
Ebes Községi Önkormányzat

Temetői járatok

A TARTALOMBÓL...

Torta- és süteményfesztivál
2. oldal

Idősek Világnapja Ebesen
4. oldal

Nagyváradi jutalomkirándulás
7. oldal

Megyei Bajnokaink
9. oldal

Állatok Világnapja
9. oldal
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Idén 2019. október 19-én 
ötödik alkalommal került sor 
az Ebesi torta- és sütifesztivál-
ra. Az Ebesi Hagyományőrző 
Egyesület szervezésében ismét 
próbára tehették az ügyességü-
ket az édes házi készítmények 
szerelmesei a Művelődési 
Házban.

Ebben az évben nem csak 
Ebesről, hanem Földesről és 
Debrecenből is érkeztek ver-
senyzők, akik öt kategóriában 
mérhették össze a tudásukat 
(reform, édes apró, torta, sze-
letelt és hagyományos süte-

mény). A kéttagú zsűrinek – 
Vajda Anita és Erdődiné Szabó 
Edit – harminckét versenyző 
összesen negyvenhat sütemé-
nyéből kellett kiválasztani a 
legjobbakat. Minden kategó-
riában díjazták az első három 
helyezést elért versenyzőt, 
ezen kívül a közönség is sza-

vazott a legfinomabb sütire, a 
legügyesebb fiatal versenyzőre 
és a legjobb kelt kalácsra.

Reform kategóriában Ka-
szás Csilla nyerte a versenyt. 
Édes apró kategóriában har-
madik helyezést Oláh Kristóf 

Tamás, másodikat Bárczi Sán-
dorné, első helyezést Tóvizi 
Jenőné nyert el. Torta kategó-
riában harmadik lett Megye-
riné Dancs Anikó, második 
Papp-Huszovics Andrea, első 
Nagy Zsolt. A szeletelt kate-
góriában harmadik helyezést 
ért el Lévai Annamária, má-
sodik lett Kovács Lajosné, 
a kategóriát Szabó Gyuláné 
nyerte. Hagyományos kate-
góriában a harmadik helyet 
Tóvizi Jenőné, a másodikat 
Molnár Istvánné, a harmadikat 
Szilágyiné Nótin Olga szerez-
te meg.

A közönségszavazatok 
alapján Ebes Legfiatalabb 
Cukrászának járó díjat Oláh 
Kristóf Tamás kapta. Ebes Sü-

teménye díjat Füzesi Imréné, 
Kelt kalács készítő díjat pedig 
Tóvizi Jenőné kapott.

Kísérőprogramok gyanánt 
grillázskészítést, sütemény-
dekorálást próbálhattak ki 
az érdeklődők, valamint volt 
ételkóstolás is kicsiknek és 
nagyoknak (lekvár, szörp, 
házi befőtt, kelt kalácsok, cso-
kiszökőkút, cukor- és glutén-
mentes ételek).

A süteményeket a verseny-
zők vásárra bocsájtották, és 
nagy örömükre az utolsó mor-
zsáig elfogyott minden.

Köszönjük az Ebes Községi 
Önkormányzat, a Magyar Sajt 
Kft. és a Sziget ABC támoga-
tását!

Seres László

Torta- és süteményfesztivál

FELHÍVÁS BURSA HUNGARICA 
FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA

Ebes Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával együttműködve 2020. évre kiírta a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot.

A cél a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult fiatalok 
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A pályá-
zati kiírás letölthető a www.ebes.hu honlapról. A pályáza-
tokat a Polgármesteri Hivatal Irodájában lehet benyújtani 
2019. november 5-ig.

Szabóné Karsai Mária
polgármester

Felhívás!
Ebes, Rákóczi u. 6. szám alatti piaccsarnokban 12,96 m2 
alapterületű üzlethelyiség 3,9 m2 alapterületű szociális 
helyiséggel 2019. november 1-jétől kiadó! Érdeklőd-
ni ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban, 
vagy az 06-30/374-2700 telefonszámon lehet.

Felhívás – szociális tűzifa 
igénylése

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Ebes Községi Ön-
kormányzat 26/2019. (IX. 25.) önkormányzati rende-
lete alapján ez évben is biztosít tűzifát a szociálisan 
rászoruló családok, háztartások számára.

Tűzifát igényelni a rendelet mellékletét képező for-
manyomtatvány kitöltésével lehetséges. A nyomtat-
vány átvehető a Polgármesteri Hivatalban, illetve le is 
lehet tölteni a www.ebes.hu oldalról. Az ellátásra való 
jogosultság feltételeit a rendelet tartalmazza. Szükség 
esetén a Polgármesteri Hivatal szociális irodájában se-
gítséget nyújtanak az ellátás igényléséhez.

A kérelmek beadásának határideje legkésőbb: 2019. 
december 2., ezt követően a kérelmek benyújtására 
nincs lehetőség.

Kérjük az érintetteket, hogy kérelmüket minél hama-
rabb nyújtsák be a folyamatos és zökkenőmentes szoci-
ális tűzifa kiosztása érdekében.

dr. Morvai Gábor jegyző
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Intézményünk szervezi és bizto-
sítja az ebesi lakosság számára a 
szociális alapellátásokat: a csa-
lád- és gyermekjóléti szolgál-
tatást, a szociális étkeztetést, a 
házi segítségnyújtást, az idősek 
nappali ellátását, valamint a ta-
nyagondnoki szolgáltatást. Az 
alapszolgáltatások mellett, 2019. 
novemberében kezdi meg műkö-
dését a bentlakásos Idősek Ottho-
na, mely 30 fő számára nyújt 24 
órás gondozást-ápolást.

Intézményünk címe: 
4211 Ebes, Rákóczi u. 7-9.

Nyitva tartás:  
hétfőtől péntekig, 800-1600 óráig

Telefon/Fax:  
06-52/565-071, 06-52/201-689

E-mail cím:  
postmaster@ebes-gondoza-

si-kozpont.t-online.hu
Idősek Otthona telefonszáma: 

06-52/445-174
Idősek Otthona e-mail címe: 

ebesidosek@gmail.com
Az alábbiakban rövid tájékoz-
tatást olvashatnak a szociális 
alapszolgáltatások, valamint az 
idősek otthona működéséről. In-
tézményvezetőként bátorítom a 
kedves Lakosokat, hogy biza-
lommal forduljanak segítségért 
intézményünkhöz, munkatársa-
inkhoz az élethelyzetükből adódó 
nehézségek, problémák megoldá-
sának érdekében, érdeklődjenek 
az egyes szolgáltatási formák 
igénybevételének lehetőségéről, 
tartalmáról és feltételeiről. 

Erdei Andrásné
intézményvezető

Alapszolgáltatások: 
Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetést az intéz-
mény meleg ebéd biztosításával 
látja el, melyet az ebesi Arany 
Oroszlán Étterem és Panzió kony-
hája biztosít az ellátottak részére. 
Lehetőség van az ebéd helyben 
történő elfogyasztására, elvite-
lére, illetve kiszállítással történő 
igénybevételére. Az étkeztetésért 
fizetendő személyi térítési díjat az 
intézményvezető állapítja meg az 
ellátást igénybe vevő részére.

Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében 
gondoskodunk azokról a szemé-
lyekről, akik egészségi állapotuk, 
koruk miatt az önálló életvitellel 
kapcsolatos feladataik ellátásában 

segítséget igényelnek. Házi segít-
ségnyújtás igénybevételét meg-
előzően gondozási szükségletet 
vizsgálunk. A gondozási szük-
séglet vizsgálata keretében meg 
kell állapítani azt, hogy az ellátást 
igénylő esetében szociális segítés 
vagy személyi gondozás indokolt, 
valamint a napi gondozási szük-
séglet mértékét. A gondozás a 
napi 4 órát nem haladhatja meg. 
Az ellátásért fizetendő személyi 
térítési díj jövedelemhez mérten 
kerül megállapításra. Gondozó-
nőink az ellátottak otthonában 
végzik az egészségi állapothoz 
igazodó gondozási tevékenysé-
get, és nagyfokú segítséget nyúj-
tanak az önálló életvitel fenntar-
tásában.

Nappali ellátás, Idősek 
Klubja

Az Idősek Klubja a saját ottho-
nukban élő, önmaguk ellátására 
részben képes időskorúak nap-
közbeni gondozására szolgál. 
Lehetőséget biztosít a napközbeni 
bent tartózkodásra, az étkezésre, 
társas kapcsolatok és az alapvető 
higiéniai szükségletek kielégíté-
sére. Az intézmény biztosítja a 
közösségi együttlétre, pihenésre, 
személyi tisztálkodásra szolgáló 
helyiségeket. Az étkeztetést klub-
tagjaink számára igény szerint 
biztosítjuk. A közösségi helyiség-
ben klubtagjainknak lehetőségük 
van a tartalmas időtöltésre, az 
igényekhez igazodva programo-
kat, foglalkozásokat szervez-
nünk számukra. Szükség esetén 
a gondozónő segíti és szervezi az 
egészségügyi alap- és szakellátá-
sokhoz való hozzájutást. Klub-
délutánjaink kedden 1800 -tól tánc 
órával, csütörtökön 1430-tól me-
ridián tornával, pénteken 1700-tól 
énekkari próbával kínálnak aktív 
kikapcsolódási lehetőséget klub-
tagjaink részére.
Tanyagondnoki szolgáltatás
A szolgáltatás célja a külterületi, 
vagy egyéb belterületi, valamint 
a tanyasi lakott helyek intézmény 
hiányából eredő hátrányainak eny-
hítése, az alapvető szükségletek 
kielégítését segítő szolgáltatások-
hoz, közszolgáltatáshoz, valamint 
az alapszolgáltatásokhoz való 
hozzájutás biztosítása, továbbá az 
egyéni, közösségi szintű szükség-
letek teljesítésének segítése.

A tanyagondnoki szolgálat 
az alábbi feladatokat látja 

el:
•  Közreműködés a szociális alap-

szolgáltatások igénybevételé-
ben, a közösségi és szociális 
információk szolgáltatásában.

•  Külterületen élő lakosok házior-
vosi, fogorvosi rendelésre szál-
lítása.

•  Gyógyszer kiíratás, kiváltás és 
gyógyászati segédeszközökhöz 
való hozzájutás biztosítása.

•  Egyéb gyermekszállítás.
•  Közösségi, művelődési, sport- 

és szabadidős tevékenységek 
szervezésének segítése.

•  Hivatalos ügyek intézésének se-
gítése.

•  Lakossági szolgáltatások biz-
tosításában való közreműködés 
napi rendszerességgel.

Tanyagondnok: 
Miklós Ferenc Levente

Telefonszáma: 06-30/269-4268

Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat

Intézményünk keretein belül mű-
ködik a Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat, mely ingyenesen 
igénybe vehető szolgáltatásokkal 
segíti a lakosságot.

Igénybe vehető 
szolgáltatásaink:

•  Információs tanácsadás: felvi-
lágosítást adunk eljárási ren-
dekről, jogszabályokról, intéz-
mények szolgáltatásairól, azok 
igénybevételéről.

•  Szociális ügyintézés: a pénzbe-
li, természetbeni ellátásokhoz, 
továbbá a szociális szolgáltatá-
sokhoz való hozzájutás segítése, 
kérvények megírása, adatlapok 
nyomtatása, illetve azok kitölté-
se, közüzemi díjakkal kapcsola-
tos ügyintézés.

•  Hivatalos ügyekben való közre-
működés 

•  Tanácsadás családon belüli 
konfliktusok, gyermeknevelési, 
iskolai nehézségek megoldásá-
nak elősegítése esetében.

•  Ingyenes jogi és pszichológiai 
tanácsadás.

•  Álláslehetőségek figyelemmel 
kísérése, önéletrajz elkészítése.

•  Preventív, kreatív és szabadidős 
programok szervezése gyerme-
kek részére.

•  Rendszeres ingyenes ruhaosz-
tás, folyamatos adománygyűjtés 
és -osztás.

•  A szolgálat a gyermekvédelmi 
tevékenységét a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben foglaltaknak megfe-
lelően végzi.

Családsegítő munkatársaink: 
Kulcsár Enikő és Szabó Márta

Intézményünk címe:  
4211 Ebes, Rákóczi utca 13.

Telefon:  
06-52/788-494 és 06-52/788-495 

(Fax)
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig, 

ügyfélfogadási időben.
E-mail cím:  

gyejosz.ebes@gmail.com

Személyes gondoskodást 
nyújtó bentlakásos 

intézmény:

Idősek Otthona
A bentlakásos intézmény 30 fő 
nyugdíjkorhatárt betöltött, önel-
látásra nem, vagy csak részben 
képes idős ember elhelyezését, 
gondozását hivatott ellátni 1, 2, 
illetve 3 ágyas lakóegységekben. 
Főbb tevékenységek: 
•  Napi ötszöri étkezés, orvosi el-

látás, gondozás.
•  24 órás felügyelet, alapápolás, 

alapvető emberi szükségletek 
kielégítése.

•  Egészségi állapot megőrzése, 
rehabilitációs tevékenység, mo-
bilizálás.

•  Ruházat és környezet tisztán 
tartása.

•  Mentálhigiénés gondozás, sze-
mélyre szabott bánásmód.

•  Kulturális, szabadidős progra-
mok.

•  Közös ünnepek, kapcsolattartás 
segítése a családdal.

•  Jogi és szociális problémák ese-
tén segítségnyújtás.

•  Hitélet gyakorlása.
•  Biztonságos, családias környe-

zet, szerető gondoskodás.
Az Idősek Otthona működéséről, 
a jelentkezés menetéről intézmé-
nyünkben tájékozódhatnak.

Intézményünk címe:  
4211 Ebes, Rákóczi u. 7–9.
Vezető ápoló: Gali Mónika 

Telefon: 06-52/445-174

Lakossági tájékoztató az Ebesi Alapszolgáltatási Központ 
és Idősek Otthona működéséről

33



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

Népmese hete a könyvtárban
A hagyományokhoz hűen Benedek 

Elek születésének évfordulójához kapcso-
lódva, 2019. szeptember 23–27. között a 
Községi Könyvtárban idén is megrende-
zésre került a Népmese hete rendezvény-
sorozat. 

A foglalkozásokon az Ebesi Arany Já-
nos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola alsó évfolyamai, valamint a Bene-
dek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde három 
óvodás csoportja vett részt. 

A gyerekek egy három próbából álló 
mesevetélkedőn vehettek részt: Hétmér-
földes csizmában jutottak át az akadály-
pályán, majd Jancsi és Juliskaként meg-
dézsmálhatták a boszorkány édességből 

álló kerítését, végül pedig Hamupipőkét 
segítették a magok mielőbbi szétváloga-
tásával.  

Reméljük mindenki jól érezte magát, 
találkozunk jövőre is!

Csecsődi Enikő

Országos Könyvtári Napok
A Községi Könyvtár idén 

is csatlakozott az Országos 
Könyvtári Napokhoz, amely 
2019. szeptember 30. és októ-
ber 4. között valósult meg. 

Az olvasók egész héten va-
dászhatták a könyvtárban el-
rejtett zsákbamacska-könyve-
ket.

Szeptember 30-án, hétfőn 
papírszínházas előadással ké-
szültünk kisgyerekek számá-
ra, két mesét hallgattak meg a 
résztvevők. 

Másnap az általános iskola 

3. osztályosai vettek részt egy 
ismeretterjesztő foglalkozá-
son, a Négy őselem témájában.

Szerdán az iskola tornater-
mében került sor a régóta várt 
író-olvasó találkozóra Balázs 
Ágnessel. A 3-4. évfolyam ta-
nulóinak az írónő interaktív 
könyvbemutatót tartott, nyere-
ményjátékkal és dedikálással 
kiegészítve. 

Csütörtök délután az újra-
hasznosítás jegyében kézmű-
ves foglalkozással vártuk a 4. 
osztályosokat.

A hét zárásaként, az Állatok 
világnapja alkalmából a mé-
hekkel és a méhészettel ismer-
kedhettek meg a másodikos ta-
nulók. Az óra során a gyerekek 
mézeskalácsot díszítettek, mé-
zet és lépesmézet kóstolhattak, 

valamint megtekinthettek egy 
igazi méhészruhát, kaptárt, lé-
pet és méhviaszt is. 
Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani a Hajdu Méhészetnek 
a foglalkozás támogatásáért!

Csecsődi Enikő

Ebes Község Önkormány-
zata, valamint az Ebesi Idős 
Emberekért Közalapítvány 
szervezésében 2019. október 
1-jén ünnepeltük az Idősek 
Világnapját Ebesen. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy az idei 
évben már az Ebesi Alapszol-
gáltatási Központ és Idősek 
Otthonában kerülhetett meg-
rendezésre ez a szép ünnepség. 
A napsütéses októberi délutá-
non több mint százan gyűltünk 

össze az intézmény közösségi 
termében. A szépkorúakat Sza-
bóné Karsai Mária polgármes-
ter asszonnyal köszöntöttük, a 
színvonalas műsort Csontosné 
Posta Mária nyitotta szívhez 
szóló versével. A Benedek 
Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 
kis óvodásai örvendeztették 
meg előadásukkal az egybe-
gyűlteket, ezt követően, a jó 

hangulatról Heit Lóri és Ba-
rátai gondoskodtak népzenei 
műsorukkal. Az ünnepi prog-
ram megvendégeléssel zárult, 
és az érdeklődők megtekint-
hették a megnyitás előtt álló 
Idősek Otthonát is.

Ezúton is köszönjük a ren-
dezvény szervezésében és le-
bonyolításában nyújtott támo-
gatást az Ebes Kulturális Köz-
hasznú Nonprofit Kft.-nek, 
valamint az Ebesi Alapszol-
gáltatási Központ és Idősek 

Otthona dolgozóinak. Köszön-
jük az óvodások szívmelenge-
tő előadását a kedves szülők-
nek és a felkészítő óvónőknek, 
Darnainé Végvári Ilonának és 
Szőllősiné Nemes Ágnesnek.

Ezúton is szeretettel köszönt-
jük Ebes Község Időseit, jó 
egészséget, tartalmas, boldog 
éveket kívánunk mindannyiuk-
nak! Külön köszöntjük települé-
sünk szépkorú lakosait. Kíván-
juk, hogy szeretetben, jó egész-
ségben teljenek idős napjaik. 

Erdei Andrásné
az Alapítvány elnöke

Idősek Világnapja Ebesen
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Ha a gyerekek mosolyognak, az nagyon jó visszajelzés
Július 8-ig helyettes vezető volt, utána 
pályázat révén került az ebesi Benedek 
Elek Óvoda élére Tóth Ilona óvodapeda-
gógus. Eddigi pályájáról, a jelenről és a 
terveiről kérdeztük.

– Gratulálok a kinevezéshez, ahová min-
den bizonnyal hosszú út vezetett. Kezdjük a 
történetet a legelején. Mikor határozta el, 
hogy óvodapedagógus lesz?

– Nem lehettem óvodás, mivel az édes-
anyám akkor még otthon dolgozott. Elsős 
kisiskolásként ellátogattunk az óvodába és 
én akkor azt gondoltam, hogy ez nagyon jó 
hely.  Úgy döntöttem, hogy be fogok jutni. 
Gyerekként már óvodás nem lehettem, de 
nem felejtettem el ezt a vágyamat. Sokfelé 
lehetőség közül választhattam, de az óvoda 
mellett döntöttem. Soha nem bántam meg.

– Hol végezte az iskoláit?
– Balmazújvárosban éltem, tanultam és 

dolgoztam, nemrég költöztem Debrecenbe. 
Hajdúböszörményben végeztem az óvó-
nőképzőt, később a Debreceni Egyetemen 
mentálhigiénés szakemberként szakvizs-
gáztam, majd Egerben tanügyigazgatási- 
szakértői képesítést szereztem. 2014-ben 
mestervizsgát tettem, és azóta mesterpe-
dagógusként szaktanácsadói feladatokat 
látok el. Ezt a munkát Hajdú-Bihar megyé-
ben végzem, vezető szaktanácsadóként az 
intézményfejlesztés és az óvodapedagógia 
területein.

– Hol dolgozott, mielőtt Ebesre került?
– Balmazújvárosban kezdtem, és ott 

dolgoztam 28 évig óvodapedagógusként, 
tagóvodát vezettem, majd összevonás után 
intézményegység-vezető voltam ugyanott. 
Három éve dolgozom Ebesen.

– Beváltotta választott szakmája a hozzá 
fűzött reményeket?

– Nagyon szeretem az óvodát, bárhol is 
legyen. Az óvoda mindenhol olyan hely, 
ahol gyerekek vannak. Attól függetlenül, 
hogy éppen milyen pozíciót töltök be, ve-
zetői feladatokat látok el, vagy előadáso-
kat, tréningeket tartok, elsősorban óvoda-

pedagógus vagyok. Ez a legfontosabb. 
Úgyhogy igen, megtaláltam a helyem.

– Ahogy mondta, többször is képezte ma-
gát különféle területeken. Fontosnak tartja, 
hogy minél szélesebb spektrumban lásson 
rá a szakmájára?

– Rengeteg energiát fordítok arra, hogy a 
szakmát teljesen átlássam. Úgy vélem, na-
gyon fontos, hogy az ember mindig frissít-
se a tudását, hiszen ez segíthet abban, hogy 
hosszú távon érdekelje a munkája. Mindig 
talál az ember olyan területeket, ahová to-
vább lehet lépni. A másik fontos dolog az, 
hogy ezt a munkát csak úgy lehet hosszú 
távon örömmel végezni, ha az ember szeret 
a gyerekek között lenni.

Az óvodát, mint intézményt és a felada-
tait sokan sokféleképpen értelmezik. Azt 
szoktam mondani az óvónőknek, hogy eb-
ben az életkorban nem az ismeret mennyi-
sége, hanem a minőség számít.

– Hogy érti ezt?
– Az óvoda a nevelési intézmények kö-

zött alapozó funkciót lát el. A gyerekek 
hosszú távú memóriája ebben az életkor-
ban még nem olyan fejlett, hogy később 
emlékezzenek az itt tanult dolgokra. Na-
gyon fontos a versek, dalok és mondókák 
tanulása is, de a legfontosabb a képesség-
fejlesztés. Az, hogy mire iskolába kerül-
nek, merjenek szólni, megfelelő legyen a 
szociális érettségük, tudjanak barátokat 
találni, találják meg a céljaikat, képesek 
legyenek kommunikálni az igényeiket és a 
szükségleteiket.

– Mostanában sokat hallani a képesség-
fejlesztés fontosságáról. Felsorolt néhány 
olyan területet, amiben sokat segíthet az 
óvoda, és amiben segítenie is kell. Van-e 
olyan terület, amit elsődleges fontosságú-
nak tart?

– A képességterületek között nem szere-
tek sorrendet állítani, hiszen a maga terü-
letén mindegyik lényeges. Ennek ellenére 
kiemelt fontosságúnak tartom a kommu-
nikációs készséget, és természetesen azt, 
hogy képesek legyenek jól érezni magukat. 
Erre a tanulási folyamatra sem fognak em-
lékezni, de beépül az életükbe, a részükké 
válik, hasznosítani tudják.

Az óvodának ez a lényege, hogy legyen 
jó hely, és ebben nagy az óvodapedagógu-
sok felelőssége. A gyerekek érzékelése eb-
ben az életkorban annyira kifinomult, hogy 
könnyen átveszik az óvó néni hangulatát, 
hozzáállását. Ha az óvó néni jól érzi magát, 
akkor a vele levő gyerekek többsége is. Az 
itt levő gyerekek pedig sokat mosolyog-
nak, és ez nagyon jó visszajelzés.

Ha a gyerek elégedett, akkor az hozza 
magával mások elégedettségét, hiszen ak-

kor elégedett a szülő és a fenntartó. Ebes 
nagyon szerencsés helyzetben van ebből a 
szempontból is, mert nagyon óvoda-centri-
kus a fenntartója, valóban fontos számára 
az óvoda. Nem csak az anyagi részre fordí-
tanak gondot, hanem törődnek is velünk, ér-
deklődnek a programjaink iránt. Ez nagyon 
pozitív hozzáállás. Ugyanezt elmondhatom 
Ebesről, mint településről és a lakosairól is: 
rendezett a hely, támogatóak a civil szerve-
zetek, a szülők segítő partnerei az intézmé-
nyünknek, aktívak, motiváltak. Alapítványt 
is hoztak létre a számunkra. 

A dolgozóink nagyon lelkesek. Nyitot-
tak arra, hogy a régi talajon, új dolgokat 
is hozzunk létre. Az utóbbi időben két 
munkaközösség alakult, az egyik a hagyo-
mányőrzésen alapul, a másik a már meg-
lévő Zöld Óvoda és Madárbarát Óvoda 
címeknek megfelelően egy természetbarát 
munkaközösség. Az óvónők a saját ízlé-
sük szerint választhattak, hogy melyikben 
vesznek részt. Ezek mellett természetesen 
megmaradt az a szakmai munkaközösség 
is, ami a szakmai színvonalat őrzi és erősí-
ti, a törvényi előírásoknak megfelelően, de 
elsősorban a gyerekekért.

– Említette a változásokat. Milyen újítá-
sokat tervez a jövőben?

– Mint mondtam, jó alapokra építke-
zünk. Továbbra is lesz óvodabál, szín-
házlátogatások, ünnepi rendezvények a 
hagyományok jegyében. A gyermeknapot 
szeretnénk hétvégére tenni, hogy a család 
együtt tölthesse azt a napot. Újszerű a Be-
nedek Elek születésnapjához kapcsolódó 
Népmese Napja, ami az idén már meg is 
valósult, a múzeum dolgozóinak segítsé-
gével. Az a tapasztalat, hogy nagyon jó az 
együttműködés az Ebes Kulturális Köz-
hasznú Nonprofit Kft.-vel, ami egy jó alap 
a folytatásra. A pedagógusokkal közösen 
még nagyobb hangsúlyt szeretnék fektet-
ni a képességfejlesztésekre, a mindennapi 
tevékenységekben és a szabadidős foglal-
kozásokon egyaránt. Figyelmet fordítunk a 
tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra a 
dolgozóink és külső szakemberek bevoná-
sával. Mint mondtam, hiszek abban, hogy 
mindig lehet továbblépni, javítani.

Úgy gondolom, hogy a fenntartó, a szü-
lők és a dolgozók szilárd alapot biztosí-
tanak arra, hogy hatékonyan tudjunk itt 
dolgozni. Ahányszor belépek az épületbe, 
úgy érzem, jó itt lenni. Ha ezt érzik mások 
is, akkor minden rendben van. Nem csak 
külsejében szép ez az óvoda, hanem tartal-
mában is.

– Köszönöm az interjút! Sok sikert kívá-
nok a folytatásban is!

Seres László
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Harmati 
AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot 
indítunk 

2019. október 29-én kedden  18,00 órakor
Ebesen a Művelődési Házban

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

20 éven aluliaknak 25.000 Ft állami támogatás
Érdeklődni:

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

e-mail: harmatilaszloo@gmail.com

 

2019. Őszi immunerősítő bérlet  

Ára: 20.000,- Ft helyett 15.000,- Ft.  
ŐSZI IMMUNERŐSÍTÉS A TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI RENDELŐBEN! 
Vásároljon 5 alkalmas talpmasszázs bérletet, és ajándékba adom az 

első alkalmat, mely egy 5.000,- Ft értékű állapotfelmérés. 
 

 

Dr. Négyesi Anna 
természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta 

Előzetes bejelentkezés:  
+36-20/946-7946, Ebes, Bocskai u. 2. 

: Dr. Négyesi Anna 

Lakossági hirdetés
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány 
készítése. Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel. Ador-
jánné Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407.
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2019. június 6-án került 
sor az „Ady 100” szavaló-
versenyre az Ebesi Alap-
szolgáltatási Központban. 
Az ott elhangzott ígéretnek 
megfelelően október 18-án 
a résztvevők Nagyváradra 
látogattak el, Ady Endre 
egyik hőn szeretett városá-
ba, ahol a költő éveken ke-
resztül élt és alkotott.

A megérkezést követően a 
nagyváradi várat látogattuk 
meg, ahol – szerencsénkre 
– nemrégen nyitották meg 
a korszakalkotó zseni, Le-

onardo Da Vinci által meg-
álmodott, saját korát évszá-
zadokkal megelőző techni-
kai találmányait bemutató 
interaktív kiállítás. Nem 
csupán megcsodálhattuk 
az eszközök másait, hanem 
beleülhettünk a „tankba”, 
felülhettünk a „kerékpárra” 
és a „pegazusra”, valamint 
több érdekes eszközt kipró-
bálhattunk, egészen a szó-
rakoztató – természetesen 

nem Leonardo által feltalált 
– VR-(virtuális valóság) 
szemüvegekig.

Ezt követően a 17. szá-
zadban megépített fejedel-
mi palota falfestményeit és 
egyedülálló szobrait, a kő-
tárat és az épület régészek 
által feltárt alapjait csodál-
tuk meg. Majd átsétáltunk 
a neológ zsinagógához és 
a magyarok által Szent 
Lászlóról elnevezett főtér-
re, útközben megtekintve 
a híres Fekete Sas Palotát. 
A téren azután, sok érdekes 
történet meghallgatása köz-
ben megtekintettük a híres 
„holdas templomot”, ahol a 
18. század vége óta mutatja 
egy szerkezet a hold aktuá-
lis állapotát.

Utunk végén meglátogat-
tuk a híres Állami Színhá-
zat, a magyar nyelvű Ady 

Endre Gimnáziumot, vala-
mint az éppen felújítás alatt 
álló Ady Múzeumot, ami a 
20. század elején kávéház 

volt, és ahol a nagy köl-
tő sokszor időzött, mialatt 
kávé közben papírra vetette 
a gondolatait.

Nagyváradi sétánk so-
rán szembesültünk a nagy 

múltú, híres város szorgos 
jelenével, hiszen az uniós 
forrásoknak köszönhetően 
a belváros sok-sok épülete 
és a főtér már átesett fel-
újításon, vagy éppen most 
végzik a munkálatokat. 
Nagyvárad tagja az Európai 

Szecessziós Városok Szö-
vetségének, ezért is fordít 
külön figyelmet a szecesz-
sziós épületek megóvására, 
felújítására.

A kirándulásról élmé-
nyekkel és tapasztalatokkal 
gazdagon tértünk haza. 

Köszönjük a kirándulás-
hoz nyújtott támogatást a 
szavalóverseny szervező-
inek: az Ebes Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft.-
nek és Balogh Lászlónak; a 
városban való kalauzolást 
Selyem János egyetemi ta-
nárnak és a nagyváradi Ady 
Múzeum munkatársainak!

Seres László

Nagyváradi jutalomkirándulás
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A közelgő mindenszentek 
és halottak napja alkalmából 
egyre többen látogatják meg a 
temetőket, hogy ott virággal, 
koszorúval, mécses gyújtá-
sával emlékezzenek elhunyt 
szeretteikre. A rendőrség idén 
is megkülönböztetett figyel-
met fordít a megemlékezés 
nyugalmát veszélyeztető bűn-
cselekmények megelőzésére.

Amíg Önök emlékeznek, 
a bűnelkövetők eltulajdonít-
hatják a síroknál felügyelet 
nélkül hagyott táskákat; a 
le záratlan kerékpárokat; a 
te me tő előtt parkoló autók-
ban látható helyen hagyott 
tár gyai kat; a nyitva felejtett, 
nem megfelelően védett ott-
ho naik ból pedig az értékeiket.

A zavartalan megemléke-
zés, a sértetté válás megelőzé-
se érdekében kérjük, fogadja 
meg alábbi tanácsainkat.

Otthonát elhagyva körülte-
kintően zárja be az ablakokat, 
ajtókat. Kertes házak esetén 
igyekezzen megakadályozni a 
kerti kapu zárásával is, hogy 
az utcáról illetéktelen köny-
nyűszerrel tudjon bejutni az 
udvarra. Tegyen meg mindent 
az ingatlana biztonsága érde-
kében még akkor is, ha rövid 
időre látogat el otthonról pél-
dául a temetőbe!

A temetők környékén ebben 
az időszakban megnövekedett 
gyalogos- és gépjárműforga-
lomra, a tömegközlekedési 
eszközökön pedig zsúfoltság-
ra lehet számítani. Fokozot-

tan figyeljen értékeire, azokat 
tartsa táskája, kabátja belső 
zsebében! A táskáját min-
dig tartsa testközelben, szem 
előtt! Ékszereit ne viselje fel-
tűnően! Idős rokonait, szom-
szédjait kísérje el a temetőbe, 
így jobban tudnak vigyázni 
egymás biztonságára, érté-
keire és egymásra is. A te-
metőbe látogatás alkalmával 
ne vigyen magával nagyobb 
összegű készpénzt, jelentős 
értéket! Iratait és lakáskulcsát 
soha ne tartsa egy helyen, ne 
tartsa PIN kódját bankkártyá-
ja mellett!

Ha kerékpárral, vagy gép-
járművel érkezik, lehetőség 
szerint a kijelölt, őrzött és 
kivilágított parkolót vegyen 
igénybe! Járművét gondosan 
zárja be, és győződjön meg 
arról, hogy nem hagyott az 
utastérben látható helyen ér-
téket! Ha elengedhetetlen, 
hogy értéket hagyjon a gép-
járműben, azt még indulás-
kor tegye a csomagtartóba, 
ne a helyszínen, a parkolást 
követően helyezze oda! A te-
metőben a táskáját és egyéb 
értékeit egyetlen pillanatra se 
hagyja őrizetlenül!

Ebben az időszakban gya-
korlatilag az egész ország 
útra kel. Vannak, akik a kö-
zeli temetőbe gyalogolnak 
ki, legtöbben viszont autó-
ba ülnek, és az ország távo-
labbi részeibe is elutaznak, 

hogy leróják kegyeletüket. 
Fontos tudni, hogy emiatt ez 
az időszak az átlagosnál na-
gyobb veszélyt jelent a köz-
lekedők számára. Ezekben a 
napokban a közúti forgalom 
az átlagos többszörösére nő, 
és az olykor zsúfolt utakon 
a megszokottnál lassabb ha-
ladás miatt a járművezetők 
könnyebben elveszíthetik tü-
relmüket. A meggondolatlan 
és felelőtlen kockázatválla-
lást mindenképpen kerülni 
kell! A súlyos sérüléssel járó 
balesetek már alacsony hala-
dási sebesség mellett is meg-
történhetnek. Ezért ebben az 
időszakban fokozottabb ren-
dőri jelenlétre számíthatnak 
a közlekedők a közutakon, 
elsősorban a temetők környé-
kén és az oda vezető utakon. 
A rendőri jelenlét elsősorban 
a forgalom segítésére irányul, 
de természetesen a szabályta-
lan közlekedők ellen fellép-
nek.

A segítő, vigyázó jelenlétet 
– mint az elmúlt években, úgy 
idén is – a polgárőrökkel kö-
zösen biztosítják kollégáink.

Ezekben a napokban a ren-
dőrség a közút kezelőivel 
együttműködve számos ide-
iglenes parkolóhelyet jelöl 
ki, esetenként forgalomkor-
látozást rendelnek el. Kérjük, 
hogy ne megszokásból közle-
kedjen, figyelje a közúti jel-
zéseket, és ha teheti, indulás 

előtt tájékozódjon a várható 
változásokról!

Javasoljuk, hogy az utazás 
előtt ellenőrizze gépkocsija 
műszaki állapotát, s amennyi-
ben még nem tette, szereltes-
sen fel téli gumiabroncsokat, 
amelyek használata a bizton-
ságos közlekedés érdekében 
feltétlenül ajánlott. Az őszre 
jellemző ködös és esős időjá-
rás miatt gyakran jelentősen 
csökkennek a látási viszo-
nyok, az úttestre hulló faleve-
lek miatt az útfelület csúszós, 
síkos lehet. Kérjük, hogy 
minden esetben az időjárá-
si, látási és útviszonyoknak 
megfelelően közlekedjen, a 
haladási sebesség megválasz-
tásánál a forgalom jellegét, 
sűrűségét is vegye figyelem-
be. Amennyiben nem rendel-
kezik kellő helyismerettel, ja-
vasoljuk, hogy előre készítsen 
útvonaltervet.

A gyalogosok külön figyel-
met érdemelnek, hiszen ők a 
közlekedés legvédtelenebb 
résztvevői. Az előttünk álló 
időszakban, főként a temetők 
környezetében, megnő a gya-
logosok száma. Kérjük a jár-
művezetőket, hogy fokozott 
körültekintéssel közelítsék 
meg a kijelölt gyalogos-át-
kelőhelyeket!

Amennyiben bűncselek-
ményt követtek el sérelmére, 
hívja a rendőrséget a 112-es 
hívószámon!

Karácsony Béla
r. százados

Rendőrségi felhívás

Sztereotípiákon át Finnországba
A Művelődési Ház „Ahány 
ország, annyi szokás” elne-
vezésű programsorozatának 
keretében, október 1-jén meg-
rendezésre került első előa-
dásunk. Ezen a délutánon az 
érdeklődőket Finnországba 
kalauzolta el Juhos Meri, a 
Debreceni Egyetem Finnugor 
Tanszékének oktatója, aki di-
ákjaival közösen összegyűjtöt-
te a Finnországról leginkább 
elterjedt sztereotípiákat, majd 
megosztotta saját tapasztala-

tait: megerősítette vagy meg-
cáfolta azokat, így érdekes 

és interaktív módon tárult 
elénk az északi ország képe. 

Az előadás végén a közönség 
megkóstolhatott egy igazi finn 
nemzeti csemegét, a koromfe-
kete színű, sós ízű cukorkát, a 
salmiakkit. 
Az előadássorozat az elkövet-
kezendő hónapokban tovább 
folytatódik, s célja változat-
lan: megismerni más országok 
kultúráját, nyelvét, szokásait – 
magyar szemmel, olyan embe-
rek segítségével, akik mindezt 
első kézből megtapasztalták.

Pásti Hajnalka
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Erdei tündérek
Elkezdődött az októbertől már-
ciusig tartó Oxigén Kupa futó-
sorozat. A debreceni Nagyer-
dő korosztályos versenyének 
első fordulóján közel ötszázan 
versengtek a minél jobb helye-
zésekért. Az ebesi csapatban 
Lugosi Imréné, Tőzsér Dal-
ma és Lugosi Imre győztek. 
Ezüstérmes lett Antal Csenge, 
Nyüvediné Mónika és Nyüve-
di Nándor. További pontszer-
zőink: Egri Csenge, Magyar 
Maja, Tokaji János és Nyüvedi 

Sándor. Az V. Nagyerdei Félmaraton korosztályos versenyében 
Csörgő Brigitta Fanni nagyszerű idővel első helyezést ért el, 
míg negyed maratoni távon Leiter Bálint bronzérmes lett, Leiter 
Bálint Attila pedig az élmezőnyben végzett.

Sós Barnabás, ESBE  

Mesés délelőtt az óvodában
Szeptember 30-án Benedek Elek születésének 160. évforduló-

ját ünnepeltük. E jeles ünnep 2005. óta egyben a magyar népme-
sék ünnepe is. Ezen a számunkra fontos napon hagyományőrző 
kiállítással és különleges programokkal vártuk óvodásainkat 
és szüleiket, hogy 
közösen, méltó mó-
don ünnepeljük né-
vadónkat.

A délelőttöt az 
óvodapedagógu-
sok „A kiskondás” 
című bábelőadása 
nyitotta. Ezt kö-
vetően három különböző helyszínen várták programok a ki-
csiket és nagyokat. Az óvoda udvarán a Budapestről hozzánk 
látogató „Kölyökidő” Alapítvány munkatársai táncházzal, népi 
hangszerekkel és népi játékokkal ismertették a résztvevőket. A 
Széchényi Ferenc Tájmúzeum udvarára látogatók is kipróbál-
hattak népi játékokat, őrölhettek búzát, gyúrhattak tésztát, amit 
kemencében ki is sütöttek nekünk a múzeumi dolgozók. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni nekik, hogy velük együtt még él-
ményszerűbbé tehettük a délelőttöt. Az óvoda csoportszobáiban 
négy féle kézműves tevékenységben vehettek részt az érdeklő-
dők. Készíthettek koronát, nyakláncot, királyfi és királylány bá-
bokat, sőt varázspálcát is.

A tartalmas délelőtt folyamán mindenki nagyszerűen érezhet-
te magát!

Hagyományőrző munkaközösség

Egy újabb Zöld jeles nap az 
óvodában

Az Állatok Világnapját októ-
ber 4-én rendhagyó módon ki-
sállat kiállítással köszöntöttük. 
Ez a nap a felelős állattartásra, 
az állatok szeretetére és védel-
mére hívja fel a figyelmet.      

A gyerekek kutyákkal, ci-
cákkal, halakkal, óriás csótá-
nyokkal, csigákkal és tarantula 
pókokkal ismerkedhettek meg.

Köszönjük szépen azoknak a szülőknek a segítő közreműkö-
dését, akik rászánták idejüket és óvodásaink nagy örömére el-
hozták hozzánk kedvenceiket.

    Természetbarát munkaközösség

Óvodánk ebben az évben is 
örömmel csatlakozott a Mo-
bilitás hét egyik rendezvényé-
hez, az Autómentes naphoz. A 
gyerekek rajzkiállításon mu-
tatták meg, hogyan óvhatjuk 
a természetet, valamint aszfalt 
rajzaikkal díszítették az óvoda 
környékét.

A hagyományos biciklitúrán-
kon 36 óvodásunkkal kerékpá-
roztunk végig egy igen nagy 
távot.

Köszönjük a Polgárőrök és 
a Rendőrség közreműködését, 
akik segítették programjaink 
biztonságos lebonyolítását.
Természetbarát Munkaközösség 

Autómentes nap az óvodában

Az ebesi lányok ismét győztek a Me-
gyei Mezeifutó Diákolimpián. Iskolánk 
5 nagyszerű futója: Tóth Amina, Ke-
rékgyártó Fanni, Kocsis Emese, Magyar 
Maja és Egri Csenge nagy előnnyel nyer-
ték a futamukat, így a nagyvárosokat is 
megelőzve képviselhetik iskolánkat és 
megyénket az országos döntőben. Egyé-
niben Tóth Amina lett a megyei bajnok. 

A 2011 után született fiúk versenyében 
Nyüvedi Nándor, Kerékgyártó Bence, Kis 
Zsombor, Szuvák Bence és Sopronyi Dá-
vid is kitettek magukért, és ezüstérmesek 
lettek. Az egyéni versenyben Mészáros 
Márta, Egri Kincső, Varga Olimpia és Fo-
dor Szabolcs teljesítménye is kimagasló 
volt. 

Sós Barnabás, ESBE, Iskola

Megyei bajnokaink

99



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

Az Ebesi Arany János Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Szülői Munkaközössége és az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

az iskola támogatására rendezett

SULI-BÁLRA
A bál ideje:  2019. november 23. (szombat) 19–04 óráig 

Vendégvárás: 18.30-tól
Helyszíne:  Arany Oroszlán Étterem és Panzió 

4211 Ebes, Széchenyi tér 2.
A bál ünnepi műsorral kezdődik, amelyben fellép a Művé-
szeti Iskola Ütő Tanszak kamara együttese, és az Ady Endre 
Gimnázium drámacsoportja. 
Az éjszaka folyamán tombolasorsolás és meglepetés produk-
ció is vár kedves vendégeinkre. A vigassághoz a talpalávalót 
Czeglédi János szolgáltatja. 
Belépőjegy: 4.800 Ft/fő, amelyet az őszi szünet után folyama-
tosan, de legkésőbb november 18-án hétfőn és november 19-én 
kedden 730–17 óráig Balogh Anita iskolatitkártól lehet megvá-
sárolni.
Pártolójegy: 1.000 Ft, 2.000 Ft, 5.000 Ft címletekben vásárol-
ható az osztályfőnökökön keresztül.
Tombola: 200 Ft-ért vásárolható a helyszínen, fő díj egy há-
rom napos Wellness hétvége! 

A terem befogadóképessége korlátozott,  
ezért kérjük, hogy mindenki időben váltsa meg 

belépőjegyét!

Kedves Támogatóink!
A bál célja az iskola tárgyi feltételeinek javítása. A korábbi 

években – a teljesség igénye nélkül – a technikateremben tan-
konyha az iskola udvarán LURKÓ-KUCKÓ, egy 120 férőhe-
lyes fedett kerékpártároló valamint az utcafrontot és az iskola 
egész épületét megmutató új kamerarendszer épült. Folyamat-
ban van az iskola díszudvarára tervezett árnyékoló rendszer 
kialakítása.

Más források mellett az idei rendezvény bevételéből is a meg-
lévő interaktív táblák mellé újabb 2 db interaktív felületet 
szeretnénk vásárolni az osztálytermekbe mintegy 2 millió fo-
rint értékben. 

A bál egyúttal jó lehetőséget ad arra is, hogy a szülők és a 
pedagógusok kellemes környezetben szórakozzanak, beszélges-
senek, jobban megismerjék egymást. 

Akik nem tudnak személyesen eljönni rendezvényünkre, pár-
tolójegyek vásárlásával segíthetnek. 

Továbbra is szeretettel várjuk az adományok és ajándéktár-
gyak felajánlását a tombola sorsolásra.

Reméljük, sokan élnek majd a lehetőséggel,  
hogy kellemesen, jó társaságban eltöltsenek egy szép estét.

Kérjük, hogy részvételükkel és felajánlásaikkal 
továbbra is legyenek az iskola segítői!

 Krivácsné Dóró Zsuzsa Csiha László
 a Szülői Munkaközösség az Ebesi Gyermekekért 
 elnöke  Alapítvány
  kuratóriumának elnöke

Szűcs Norbert
intézményvezető

Felhívás
2019. december 13-án, pénteken méhnyakrák szűrés lesz a 
Rákóczi utcai védőnői tanácsadóban. Előzetes bejelentkezés 
szükséges a védőnőknél, munkaidőben az 52/366-821-es te-
lefonszámon.

Ügyelet
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 06-30/698-0043

Az Ebesi Hírlap novemberi számának lapzárta 
időpontja 2019. november 21, csütörtök.

Kirándulás Lillafüredre

2019. szeptember 20-án, pénteken Kovács Imre falugondnok és 
a közfoglalkoztatottak kiránduláson vettek részt. Először Mis-
kolc felé vették az irányt, és szétnéztek a diósgyőri várban. Ezt 
követően Lillafüredre utaztak, ahol megtekintették a függőker-
teket, sétáltak a Hámori-tó partján. Végül Tokaj felé is elutaz-
tak, úgy érkeztek haza. Az időjárás kegyes volt a kirándulókhoz, 
kellemes idő volt. Mindenki jól érezte magát. Köszönet Ebes 
Községi Önkormányzatnak a kirándulás támogatásáért!

Seres László

Csapatépítő kiránduláson jártunk
Az Ebesi Községgond-
nokság Kft. dolgozói és 
közfoglalkoztatottjai, ki-
pihenve az éves munka 
fáradalmait, október ele-
jén csapatépítő kirándu-
láson vettek részt. Utunk 
Szilvásváradra vezetett. 
Miután megérkeztünk, a 
hegyoldalra kisvasúton 
keresztül jutottunk fel. 
Lefelé egy kellemes séta-
túrán vettünk részt. Bár az 
idő egy kissé hűvös volt, 
de a táj szépsége kárpótol-
ta kis csapatunkat.  A séta után megéhezve nem hagyhattuk ki 
Szilvásvárad egyik jellegzetes ételét, a sült pisztrángot. Élmé-
nyekkel tele, bár kicsit fáradtan indultunk hazafelé. 
Szeretnénk köszönetünket kifejezni az Ebes Községi Önkor-
mányzatnak, amely támogatásával lehetővé tette a Kft. kirán-
dulását.

Molnár Ágnes Ebesi Községgondnokság Kft.
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Citera szakkörösök a Kossuth 
megemlékezésen

2019. szeptember 19-én, Kossuth Lajos 
születésének 217. évfordulóján megem-
lékezést és koszorúzást tartottak a Nagy-
templom előtti Kossuth téren. A Deb-
receni Kossuth Társaság meghívásából 
citerásainkkal – Kanyó Gréta, Kovács 
Anna, Galgóczi Zsuzsanna – szerepeltünk 
a rendezvényen. Felkészítő Nagy Anita. 
Köszönjük Kovács Péternek a gyerekek 
szállítását!

IX. Balesethelyszínelő verseny

2019. szeptember 24-én a Hajdú-Bihar 
Megyei Rendőrkapitányság által Haj-
dúszoboszlón megrendezett IX. Baleset-
helyszínelő versenyre kapott meghívást 
iskolánk kispolgárőr csoportja. 

A nem mindennapi eseményen 10 fővel 
vett részt a csoport a Hajdúszoboszlói Ka-
tasztrófavédelmi Bázison. 

Az Országos Tűzmegelőzési Bizott-
ság, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Munka-
védelmi Felügyelőség, valamint a Hajdú-
sági Hallgatókért és Civilekért Egyesület 
érdekes bemutatóit tekinthették meg, ezen 
kívül játékos feladatokat oldottak meg a 
tanulók.

Köszönetet mondunk az Ebesi Polgárőr 
Egyesületnek a tanulók szállításában 
nyújtott segítségéért.

Zelizi Mária

Irány az állatkertbe!

A tanulói lemorzsolódással veszélyezte-
tett intézmények támogatása EFOP-3.1.5-
16-2016-0001 pályázat keretén belül 
“Kalandra fel!” felhívással pályázhatott 
iskolánk állatkerti látogatásra, melynek 
sikeres elbírálása után szeptember 27-én 
látogatást tettünk a Debreceni Állatkertbe. 
Iskolánk 1-2. évfolyamos tanulói, osztály-
főnökeik és betanító pedagógusok vettek 
részt a délutáni programon, amely nagyon 
jó hangulatban telt el. A pályázatnak kö-
szönhetően autóbusszal jutottunk el a 
helyszínre. A Hajdúszoboszlói Rendőrka-
pitányság ajándékaként az 1. osztályosok 
vadonatúj hátizsákokat vehettek át Szabó 
Zsolt iskolarendőrünktől.

Megismerték a tanulók a különböző 
állatok szokásait, életmódjukat, a termé-
szetünk adta lehetőségeket. (Pl. hogyan 
védjük az állatainkat télen?) 

A tanulókat előzetesen az állatkerti vi-
selkedés alapjaival is megismertettük. 
Szituációs játékok segítségével (pl. Nem 
hangoskodunk az állatkertben!) készül-
tünk a látogatásra. Figyeltünk a ketrecekre 
kiírt szabályokra, közösen fel is olvastuk 
őket. A délután befejezéseképpen a gyere-
kek az állatkerten belül kialakított játszó-
téren jó hangulatban töltötték el az időt. 
Élményekkel gazdagodva tértünk haza, és 
sokan kedvet kaptak a növény- és állatvi-
lágunk megismeréséhez.

Ökoiskolai programok
A tanévkezdés óta eltelt időszakban is sok 
hagyományos ökoiskolai programunk va-
lósult meg.

A Mozdulj a klímáért! akcióhéten most 
is gyűjtöttük a zöld kilométereket, min-
den olyan útért az iskolába és haza, ami-
kor nem autóval közlekedtek a tanulók, 
hanem gyalog, kerékpárral vagy tömeg-
közlekedéssel, összesen 2400 zöld utat 
tettünk meg így. 

A Világ Legnagyobb Tanórája minden 
szeptemberben egy hétig tartó nemzetközi 
kezdeményezés a fenntarthatóság téma-
körében. Ebben a tanévben szeptember 
30-tól október 4-ig tanulóink természetis-

meret, biológia és kémia órákon a biodi-
verzitásról tanultak, beszélgettek hasonló-
an a világ számos országának tanulóihoz. 
Az esemény nyitórendezvényét online 
közvetítéssel a 8. osztályosokkal néztük 
végig, akik aktívan be is kapcsolódtak a 
megnyitóba, telefonon történő szavazás-
sal. Október 4-én, az Állatok Világnapján 
a hét méltó zárása volt az 5. a osztályosok 
látogatása a Debreceni Állatmenhelyen, 
ahova adományokat vittünk és kutyákat 
sétáltattunk. Ugyanezen a napon a hagyo-
mányos Kisállatkiállítást is megrendez-
tük, ahol a gyerekek örömmel simogatták 
a behozott kutyákat, cicákat, nyulat és ten-
gerimalacokat. 

Október 10-e a Komposztálás ünnep-
napja. Ebből az alkalomból az iskolarádi-
óban hallhattak érdekes információkat a 
tanulók, ezen kívül a Kompomatát is ki-
próbálhatták a szünetekben és az órákon, 
ha ellátogattak a technika terembe.

Tóthné Leiter Júlia

Opera nagykövet látogatott az 
iskolánkba

A Magyar Állami Operaház egyik közne-
velési kezdeményezése, az Opera Nagykö-
vetei program keretében Ujvárosi Andrea 
operaénekes látogatott el iskolánkba. A 
rendhagyó foglalkozás alkalmával a gye-
rekek ízelítőt kaptak az operák világából, 
bepillanthattak az Operaház kulisszái 
mögé, híres operaénekesek előadásában 
ismert operarészleteket hallgathattak meg. 
Az interaktív foglalkozáson a gyerekek 
örömmel fedezték fel, hogy sok dolog 
már ismerős számukra, hiszen az iskolai 
órákon tanultak, hallottak róla. Terveink 
szerint a mostani első alkalmat további 
foglalkozások követik majd. 

A zene világnapja
Minden évben október elsején ünnepeljük 
a zene világnapját. Iskolánkban is immár 
hagyományosan ezen a napon, meghívott 
vendégekkel emlékezünk meg e napról. 
Ebben az évben a hajdúszoboszlói Kö-
körcsin népzenei együttes adott fergeteges 
műsort, bemutatva a magyar kultúra zenei 
sajátosságait. Az együttes tagjai: Kádár 

Iskolai színes hírek

1111



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

Edit bőgős, Sári Katalin hegedűs és Rácz 
Máté István kontrás. A műsort Szabóné 
Tóth Katalin tanárnő szervezte. 

Őszi túra Felsőtárkányban

Újra megtelt István bácsi lila busza az 
évek óta nagy népszerűségnek örvendő 
felsőtárkányi túrára.  Először felkapasz-
kodtunk  a cserszömörcétől pirosló Nagy-
Eged csúcsára, ahonnan gyönyörű kilátás 
nyílt Egerre és a Mátra tornyos csúcsaira. 
További utunk a napfényben pompázó 
őszi erdőben vezetett, majd megpihentünk 
a Várkúti- turistaháznál, ahol több millió 
éves ősmaradványokat is találtunk. Tú-
ránk végén megérkeztünk a békés felső-
tárkányi tóhoz, itt kolbász- és pillecukor 
sütéssel, valamint sok-sok játékkal zártuk 
a napot.

Pályaorientációs programok az 
iskolában

Iskolánk fontos feladatának tartja a tanu-
lóink pályaválasztásának segítését, ezért 
a nyolcadik osztályosoknak a tanév során 
több pályaorientációs programot is szer-
vezünk. Szeptember 24-én a Hajdúböször-
ményi Széchenyi István Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakképző Iskolába 
látogattunk. Nagyon szívélyes fogadtatás-

ban volt részünk és megtudhattuk, hogy 
14 féle szakma közül választhatnak azok, 
akik itt szeretnék folytatni tanulmányai-
kat. Látogatásunk során felkerestünk több 
tanműhelyt. A pékeknél kenyérlángost 
készítettünk, az erdészek megmutatták, 
hogyan vágják a fát, a dísznövénykerté-
szeknél szép virágkompozíciókat láttunk, 
a gazdaképzésnél kukoricát morzsoltunk, 
a vadászoknál interaktív kiselőadáson vet-
tünk részt, ahol állathangokat kellett fel-
ismerni. Sok hasznos tapasztalattal gazda-
godtunk iskolalátogatásunk során.  

Október 10-én a Szelet a vitorlába Pá-
lyaválasztási és Szakképzési kiállításon 
vettünk részt a Főnix Csarnokban. A 20. 
alkalommal megrendezésre kerülő jubile-
umi rendezvényen közel 100 standon kö-
zépfokú oktatási intézmények, munkálta-
tók és a pályaválasztásban érdekelt egyéb 
szervezetek képviseltették magukat. A 
Debreceni Szakképzési Centrum jóvoltá-
ból szervezett keretek között tekinthettük 
meg a kiállítást. Tanulóink információkat 
kaphattak az iskolák képzéseiről és a ha-
marosan kezdődő nyílt napok időpont-
jairól. A kiállítást több színes program is 
kísérte: junior játékos nyelvi felmérőket 
próbálhattunk ki, szakmákat bemutató 
kisfilmeket tekinthettünk meg. A kiállítás 
nagy segítséget nyújtott a pályaválasztás 
előtt álló diákoknak.

Sportágválasztó az Európai Diáksport 
Napján

Ebben az évben a diáksport napunkon a 
gyerekek sok új mozgásformát és játékot 
kipróbálhattak. Az EFOP-1.5.3-16 kód-
számú projekt kedvezményezettjeként a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat isko-
lánkban valósította meg a „Mozgásban a 
Megye” rendezvénysorozat egyik elemét, 
a Megyei Sportágválasztó Napot. 

Ebéd után 12 órakor kezdődött a sport-
nap ünnepélyes megnyitója. Ezután a 
felsősök sportágválasztó rendezvényen, 
ill. futball-, kosárlabda és zsi nór labda 
mérkőzéseken vehettek részt. Az alsósok 
eközben gimnasztikáztak, futottak a sa-
lakos futókörön, valamint négyállomásos 
sportpályán próbálhatták ki ügyességüket. 

14 órától érdekes sportágak, játékok közül 
választhattak: boxolás/ficánkolás egy fel-
fújt, hatalmas boxringben; pingpongozás; 
tollaslabdázás; teniszezés; íjászat; futball: 
pontszerző rúgás felfújt kapura; darts; VR 
– virtuális valóság; többféle légfúvós lab-
dás játék.

 A gyerekek élvezték ezt a napot, örül-
tek, hogy szabadon mozoghattak. Köszön-
jük a pedagógusoknak, minden dolgozó-
nak, valamint közreműködő partnereink-
nek a segítséget.

II. helyezést értünk el a városi 
egészségügyi versenyen

A hajdúszoboszlói Pávai Vajna Ferenc 
Általános Iskola október 10-én versenyt 
szervezett „Egészséges, mint a makk” 
címmel. A verseny célja a tanulók fi-
gyelmének felkeltése az egészséges élet-
móddal kapcsolatban, az egészségtuda-
tos magatartás fejlesztése. 12 háromfős, 
különböző évfolyamba járó gyerekekből 
szervezett csapat vetélkedett egymással. 
Tudásukról napi étrend összeállításával, 
érdekes feladatlapok, totó, keresztrejtvény 
és villámkérdések segítségével adtak szá-
mot.

Mi két csapattal is beneveztünk. Az 
izgalmas versenyben a lányok II., a fiúk 
VI. helyezést értek el. A csapatok tagjai: 
Szűcs Nelli 2.a, Egri Csenge 3.b, Zsíros 
Blanka 4.a, Kiss Zsombor 2.a, Hámori 
Gergő 3.b és Szabó István 4.b. Felkészítő 
tanár: Zakar Csilla.

Tájékoztatás fogadóórákról 
Értesítjük a szülőket, hogy az 1-4. osz-
tályok számára november 25-én, az 5-8. 
osztályok számára pedig november 27-én 
tartunk fogadóórákat. Ezeken a napokon 
15.30–18.00 óra között várjuk a szülőket. 

Ezúton is köszönjük az Önkormány-
zatnak a tanulóink utaztatásához nyújtott 
segítségét!

További híreink iskolánk honlapján 
(ebes arany.hu) megtekinthetők.

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető 

Kása Sándor  
intézményvezető-helyettes
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