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Az első napirendi pont keretében Szabóné 
Karsai Mária elmúlt időszak eseményeit ösz-
szefoglaló polgármesteri beszámolóját hall-
gatták meg a résztvevők. Elhangzott, hogy de-
cemberben sikerült megvalósítani az év során 
megvásárolt ún. „MOL” út burkolati felújítá-
sát (az útburkolati jelek felfestése az időjárás 
függvényében tavasszal várható), amelyet a 
tervek szerint járda és közvilágítás kiépítése 
fog követni. A bölcsődeépítési pályázat kap-
csán elhangzott, hogy bár továbbra sincs hiva-
talos eredmény, de Ebes számára az intézmény 
megépítése kiemelt ügy, ezért az önkormány-
zat megteszi azokat a lépéseket, amelyek a 
pályázat sikere esetén lehetővé teszik a minél 
gyorsabb megvalósítást. A második napirendi 
pont keretében ismételten a háziorvosi ügyelet 
kérdéséről tárgyaltak a képviselők. Mivel Haj-
dúszoboszló előző polgármestere eredményte-
lennek nyilvánította az Ebes által támogatott 
ügyeleti kiszervezésre kiírt közbeszerzést, a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
(Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes, 
Ebes) a lakosság érdekeit szem előtt tartva 
úgy döntött, hogy az ügyeletet a kistérségben 
körzettel rendelkező háziorvos egészségügyi 
szolgáltatók részvételével kell megvalósítani. 
A cél a jelenlegi rendszer helyett mind szak-
mai, mind méretgazdaságossági szempontból 
előnyösebb ügyeleti ellátás megvalósítása. Az 
ebesi képviselő-testület szintén decemberben 
hozta meg azt a sarkalatos döntést, amely sze-
rint az átszervezett ügyeleti rendszerben sem 
a résztvevő háziorvos-szolgáltatók, sem az 

ellátottak tekintetében nem tehető semmilyen 
megkülönböztetés, és a szolgáltatók az abban 
való részvételre kizárólag a kistérségben mű-
ködő körzetek számával arányosan kötelezhe-
tők. Az új rendszer lényege, hogy a kistérség 
egészét központi ügyelet látja el, amelyben 
egyidejűleg két orvos teljesít szolgálatot: egyik 
a hajdúszoboszlói Járóbeteg-Ellátó Centrum 
rendelőjében, másik az ügyeleti gépkocsival 
a kistérség területén. A központi ügyelet fi-
nanszírozási szempontból is a legelőnyösebb 
megoldás, erre igényelhető a legmagasabb 
állami normatíva. A vonatkozó jogszabály ér-
telmében az egészségügyi szolgáltatók önkor-
mányzatokkal kötött szerződéseinek kötelező 
elemei az ügyeletben való részvételre vonat-
kozó rendelkezések. Ebesen két egészségügyi 
szolgáltató között oszlik meg a három körzet: a 
Csekeremed Kft. működteti az I-es, a Targeton 
Kft. a II-es és III-as körzetet. Mindkét szolgál-
tatóval érvényben lévő feladat-ellátási szerző-
dés módosítása, illetve pontosítása szükséges 
az átszervezett ügyeletre tekintettel, erről dön-
tött most a Testület (az ügyelettel kapcsolatos 
további információk a keretes írásban találha-
tók). A továbbiakban civil szervezetek kérel-
mét tárgyalták a képviselők, véleményezték 
az új körzeti megbízott kinevezését, sok sikert 
kívánva Kiss Zsolt János c. r. törzsőrmesternek 
munkájához. Döntés született két fecskeházi 
lakás bérbeadásáról, zárt ülés keretében pedig 
első lakáshoz jutók települési támogatásáról, 
valamint a „Pro Villa” (Ebes Községért) kitün-
tetés és az „Ebes Ifjú Tálentuma” díj idei díja-
zottairól született döntés.

Dr. Morvai Gábor
jegyző

Ülésezett a Képviselő-testület január 22-én

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki Budai Béla Ebes, 
Liszt F. u. 43. szám alatti lakosnak, hogy 
fenyőfa felajánlásával hozzájárult intézmé-
nyünk karácsonyfája biztosításához, a Mo-
nostor-Erdő Bt.-nek a község karácsony-
fájának feldíszítésében nyújtott segítségét, 
továbbá köszönetet mondunk az adventi 
koszorú felállításában és díszítésében részt 
vevő minden kedves közreműködőnek!

Szabóné Karsai Mária polgármester
Dr. Morvai Gábor jegyző

Változás a háziorvosi 
ügyeletben

A Hajdúszoboszlót, Nagyhegyest, Hajdúszo-
vátot és Ebest ellátó központi ügyeletben feb-
ruár elsejétől jelentős átszervezés kezdődik. 
Ezen idő alatt a lakosság éjszakai és hétvégi 
sürgősségi ellátása folyamatosan biztosítva 
lesz. Az ügyelet a megszokott telefonszám 
(06-30/698-0043) mellett az 52/362-618-as 
(ügyeleti rendelő) számon, illetve a 112-es 
számon is elérhető lesz. Az ügyeleti ellátás 
sürgős, halasztást nem tűrő esetekben a haj-
dúszoboszlói ügyeleti rendelőben, vagy ház-
hoz hívás formájában vehető igénybe.

A TARTALOMBÓL...

Karate vizsga
2. oldal

Labdarúgó szakosztályi 
beszámoló – 2. oldal

Polgárőr bál
3. oldal

Suli Bál 2019
7. oldal

Magyar Kultúra Napja a 
Múzeumban – 5. oldal
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Az Ebesi Hírlap februári számának lapzárta 
időpontja 2020. február 20., csütörtök.

Üzlethelyiség kiadó!
Ebes, Rákóczi u. 6. szám alatti piaccsarnokban 12,96 m² nagy-
ságú üzlettérből és 3,9 m² szociális helyiségrészből álló üzlethe-
lyiség 2020. március 1-től kiadó! A hasznosítás tervezett módját 
is tartalmazó írásbeli bérleti szándéknyilatkozatot Ebes Községi 
Önkormányzatnak címezve (4211 Ebes, Széchenyi tér 1.), pos-
tai úton vagy személyesen a hivatali titkárságon lehet benyúj-
tani legkésőbb 2020. február 12. napjáig. További információ 
ügyfélfogadási időben az 52/565-048-as hivatali telefonszámon.

Lakossági hirdetés
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készí-
tése. Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel. Adorjánné Vali 
Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407.

Karate vizsga
„Az ezer mérföldes utazás is egy lépéssel kezdődik.”  

– zen bölcsesség

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület SHIRO-KEN Ka-
rate szakosztályában ismét eljött a bizonyítás ideje. A dojo után-
pótlás karatékái 2019.12.23-án adtak számot tudásukról. 9 kyu-
ra sikeres vizsgát tett: Koós Árpád (11 éves), Nyitrai Emília (11 
éves), Vígh-Pákozdi Zalán (7 éves). 10 kyura sikeres vizsgát tett: 
Szuvák Bence (8 éves).

A vizsga Kaszás Lajos köszöntésével kezdődött, hiszen a mes-
tert az év végén elismerésben részesítették a stílus vezetői. Az 
újabb dan fokozat a hosszú, több mint négy évtizedes munka 
eredményeként kerülhetett fel az Ebesi mester övére. A „sensei” 
megszólítást 18 év után a shihan váltotta fel, ami japánul mestert 
jelent.   

A vizsgát Kovács József sempai vezette le, akinek Kaszás Lajos 
shihan volt a segítője. A decemberi megmérettetésről sok hónapos 
tanulás és gyakorlás előzte meg, ezért a tanulók okkal izgultak az 
eredmény miatt. Az edzés az elmaradhatatlan rituálékkal és beme-
legítéssel kezdődött. Ezt követően a karatékák erőnlétét mérte fel 
a sempai. A következő feladat a karate gyakorlatok végrehajtása 
volt, a sempai utasításai alapján. Ez már az elméleti vizsga beve-
zetésének is megfelelt, hiszen az utasítások japánul hangzottak el. 
Rövid pihenőt követően a vizsgázók átvonultak a tatamira, ahol 
bemutatták az övfokozatuknak megfelelő eséseket, dobásokat és 
az önvédelmi gyakorlatokat. Az utolsó megmérettetés az elméleti 
vizsgakérdések megválaszolása volt, amit szintén sikerrel vettek a 
tanítványok. A vizsgáztatók rövid tanácskozását a tanoncok látha-
tó izgalommal várták, de annál nagyobb volt a megkönnyebbülés, 
amikor a shihan és sempai mindegyikőjüknek gratuláltak a sikeres 
megmérettetéshez.

A vizsga záróeseménye a hónap és az év harcosának választása 
volt. Ez az elismerés elsősorban az edzéseken mutatott aktivitásra 
és a fejlődésre vonatkozik. A hónap harcosának Koós Árpádot vá-
lasztották a karate szakosztály tagjai, aki ezzel kiérdemelte az év 
harcosa címet is. 

Amennyiben a fenti beszámoló felkeltette valakinek az érdeklő-
dését, akkor minden hétfőn és szerdán délután 17.30-tól lehetőség 
van becsatlakozni az edzések munkájába. A karate edzések fej-
lesztik az erőt és a kitartást, de e mellett kiváló stresszoldóként is 
szolgálhatnak, ami gyerekek és felnőttek számára is hasznos lehet. 

Ebesi Sportbarátok 

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú 
Egyesület Labdarúgó Szakosztály 2019.
Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület labdarúgó szak-

osztálya a 2019/2020-as szezonban a Hajdú-Bihar megye II. 
Déli csoportjában indult, a felkészülést július 15-én kezdtük el. 

A közel két hónapos munka új vezetőedzővel, pályaedzővel és 
több új játékos bevonásával történt. A jó hangulat, a jelentős edzés- 
látogatás és a szakmailag magas színvonalú tréning meghozta az 
eredményét. Csapatunk a bajnokság 13. fordulója után, Földes 
csapatának legyőzésével a 4. helyen áll. Figyelembe véve, hogy 
az előző szezont a megye III. bajnokság 3. helyén zártuk, a je-
lenlegi állapot előkelő eredménynek számít. 

A téli alapozást terveink szerint január 11-én kezdjük el, ez 
ismét egy két hónapos munkát jelent a tavaszi fordulók első 
mérkőzéséig, ami március 21-én lesz a Debrecen Sport Klub el-
len idegenben. Célunk, hogy a szezon végén a rájátszásban való 
szerepléssel minimum dobogós helyezést szerezzünk meg.

Az U-19-es korosztályban játszó csapatunk 11 mérkőzés leját-
szása után, a szintén nagyszerű eredménynek számító 4. helyen 
áll. Ez az előző szezonban a felnőtt korosztályban szerzett ta-
pasztalatnak, illetve a kiváló csapatösszhangnak és edzői telje-
sítménynek köszönhető.  

Nagy Zoltán 
ESBE-labdarúgó szakosztályvezető

Szép jövő…
Ebesi futópalánták, bajnokok. Még nagyon 

fiatalok, de sokunk számára már példaképek. 
Sikereik mögött sokévnyi rendszeres és kitar-
tó munka, szorgalom és rengeteg lemondás áll. 
Emellett segítő, bíztató és példamutató szülői 
háttér. Aki a sportban már fiatalon megtapasz-
talja befektetett munkájának gyümölcsét, az 
a tanulásban és később az életben is bizto-
sabban megállja a helyét. A debreceni Oxi-
gén kupa decemberi és januári fordulójában 
Antal Csenge, Nyüvedi Nándor, Nagy Anita, 
Lugosi Imréné, Sós Barnabás és Lugosi Imre 
győztek, míg Tőzsér Dalma, Magyar-Csor-
vási Judit és Nyüvediné Mónika a harmadik 
helyen végeztek. További pontszerzőink: Egri 
Csenge, Mészáros Márta, Tőzsér Török Judit, 
Magyar Szabolcs, Nyüvedi Sándor, Egri Ferenc és Tőzsér Dávid. 

A balmazújvárosi Mikulás futó-
verseny korosztályos győztese 
Nyüvedi Sándor lett, míg Nyü-
vedi Nándor a második helyen 
végzett. A Sárrétudvariban ren-
dezett karácsonyi futáson Lu-
gosi Imre ezüstérmet szerzett.

Sós Barnabás
ESBE

22
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MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
EBES

A Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszló Terüle-
ti Szervezetének Vonzáskörzetében lévő városa 
Ebes, ahol évente több alkalommal szervez a Ma-
gyar Vöröskereszt kiszállásos véradó napot.
Ezúton szeretnénk megköszönni a lakosság, va-
lamint a gyógyult és gyógyulásra váró betegek 
nevében a kapott segítséget!
A sok éves együttműködés és tapasztalat alapján 
reméljük támogató hozzájárulását az idei évben 
is! A 2020. évi kiszállásos véradó napok tervezett 
időpontjai:

2020. Március 17. kedd 15:30-17:30-ig 
2020. Június 09. kedd 15:00-17:00-ig

2020. Szeptember 22. kedd 15:30-17:30-ig
2020. December 10. csütörtök 15:00-17:00-ig

Szatmári Margit
területi vezető

4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 9. 
Telefon: (52) 361- 553 06-70/933-8531

E-mail:  Hajduszoboszlo@voroskereszt.hu w www.vo-
roskereszt.hu

Brit-szigetek, Nagy-Britannia, 
Egyesült Királyság?

Január 13-án foly-
tatódott tovább a 
Művelődési Ház 
„Ahány ország, any-
nyi szokás…” prog-
ramsorozata. Az 
utóbbi néhány hónap 
során meglátogattuk 
már Finnországot, 
majd tettünk egy ki-
ruccanást Spanyolor-
szágba, ezúttal pedig 
Európa legismertebb szigetországa, 
az Egyesült Királyság került teríték-
re. Dr. Ureczky Eszter, a Debreceni 
Egyetem Brit Kultúra Tanszékének 
oktatója szemléletes és interaktív 
előadást tartott a sokszínű országról 
– Anglia, Wales, Skócia és Észak-Ír-
ország mind említésre kerültek. A 
hallgatóság azt is megtudhatta, mi 
a lényeges különbség a három foga-
lom között: Brit-szigetek, Nagy-Bri-
tannia, Egyesült Királyság… 

Az előadássorozat az elkövetke-
zendő hónapokban tovább folytató-
dik, s célja változatlan: hogy meg-
ismerjük más országok kultúráját, 
nyelvét, szokásait – magyar szem-
mel, olyan emberek segítségével, 
akik mindezt első kézből megtapasz-
talták. A közeljövőben elhagyjuk 
majd az európai kontinenst, és jelké-
pes világkörüli utazásunkat Ázsiában 
folytatjuk tovább.

Pásti Hajnalka

2019. december 14-én ha-
gyományainkhoz híven az 
Arany Oroszlán Étteremben 
egy vacsorával köszöntük meg 
polgárőreinknek az egész éves 
áldozatos munkát. Köszön-
tő beszédet mondott Szabóné 
Karsai Mária Polgármester 
Asszony, Boros Viktor, a Haj-
dú-Bihar Megyei Polgárőr Szö-
vetség elnöke, dr. Gali Sándor 
rendőr ezredes, a hajdúszobosz-
lói Rendőrkapitányság vezető-
je, valamint Balogh László, aki 
18 éve elnöke az egyesületnek.

A megnyitó után került sor a 
díjak átadására. Szent György 
emléktárgyat és elismerő okle-
velet kapott Kiss József elnök-
ségi tagunk a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság tevékeny-
ségét segítő évtizedes munkája 
elismeréseként. Az Ebesi Pol-
gárőr Egyesület által alapított 
„Év Polgárőre” kitüntető címet 
pedig az 2019. év legaktívabb 
polgárőrei közül az egyik leg-
szorgalmasabb, Kapusi Sándor 
kapta, melyhez ezúton is gra-
tulálunk. A szervezőknek nem 
kerülte el a figyelmét az alapí-
tó tagok köszöntése sem, akik 
1999. december 15-én letették 
ennek a sikeresen működő ci-
vil szervezetnek az alapjait. Az 
alapító tagok: Salánki József 

elnök, Apagyi József titkár, Ba-
logh Béla alelnök, Kiss Károly 
Zoltán, alelnök, Nagy Gyula 
elnökségi tag, Hamza István 
elnökségi tag, Nagy László, 

Fodor Sándor, Nagy II. László, 
ifj. Kapusi Sándor, Varga Imre, 
Kovács László, Mohácsi Atti-
la, Nagy István, Vattai Mihály, 
Csáki Lajos, Varga Lajos, vala-
mint Erdei András volt körzeti 
megbízott elismerő oklevelet 
kaptak, melyhez az egész tele-
pülés lakossága nevében elis-
merésünket fejeztük ki. 

A hivatalos megnyitót köve-
tően elfogyasztottuk a rendkí-
vül ízletes és kiadós vacsorát, 
melyet ezúton is szeretnénk 
megköszönni az Arany Orosz-
lán Étterem vezetőjének és 
munkatársainak. Ezt követően 
a debreceni Ady Endre Gim-
názium művészeti tagozatos 
diákjainak műsorát láthattuk, 
majd az ebesi Retró Énekkar 

szórakoztatta a megjelenteket. 
Köszönjük a nagyszerű pro-
dukciókat! A talpalávaló zenét 
az „egyszemélyes ebesi ze-
nekar”, Nagy Attila barátunk 

szolgáltatta, aki a mesterien 
összeválogatott tánczenékkel 
olyan fergeteges hangulatot 
teremtett, hogy a vendégeink-
nek nem akaródzott hazamen-
ni. Ezen az estén a szórakozás 
mellett kiadós beszélgetésre is 
volt lehetőségünk, melynek so-
rán megfogalmazódott bennünk 
egy olyan jövőkép, amelyben 
az egyesület tagjai még jobban, 
koncentráltabban tudnának az 
Önkormányzat és a Rendőrka-
pitányság segítségére lenni a 
közbiztonság megteremtésében 
és fenntartásában.

Az este költségeit önkor-
mányzati és saját forrásból, 
adományokból és a tombola 
bevételéből fedeztük. Ebben 
az évben nagyon sok és értékes 

tombola ajándék gyűlt össze. 
Köszönet érte együttműködő 
partnereinknek, elsősorban 
Csízi Sándornak és családjá-
nak, a Kurucz Farm Kft.-nek, 
az ebesi magánszemélyeknek, 
vállalkozóknak és polgárőr 
társainknak. A tombola fődíját, 
egy értékes műanyag garnitúrát 
az ebesi Keter Kft. ajánlotta fel. 
Értékes ajándékokat kaptunk a 
Magyar Sajt Kft.-től, az ebesi 
Községgondnokság Kft.-től, a 
Viking Bt.-től, a P+P Ruháza-
ti Kft.-től, a Kerekes Kft.-től, 
Deczki Tamástól, Pető László-
tól, Apagyi Erikától, Józsa La-
jostól, a Vágner 2001. Bt.-től, 
a Hajnalka Fagylaltozótól, a 
Pöntyi Szoláriumtól, az Ebesi 
100-as bolttól, az Ebes Kul-
turális Közhasznú Nonprofit 
Kft.-től, a Sáska Horgásztótól, 
a Reálboltoktól, a Sziget ABC-
től, a Privát boltoktól, az L+L 
Autósbolttól, a virágboltoktól, 
a „Pont jó” üzlettől, a Zöldség-
bolttól, a Kajatanyától, a Hajdu 
Méhészettől, a Frakk Kisál-
lat-kereskedéstől, a Paraker 98 
Bt.-től, a ruházati boltoktól, az 
Ebesi Lottózótól, valamint az 
Arany Oroszlán Étteremtől. 
Köszönjük az ajándékokat.

Balogh László
 egyesületi elnök

Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte az Ebesi Polgárőr Egyesület
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 Dr. Négyesi Anna 
                     természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta 

S       Szeretettel várom egészségét megőrizni és 
gyógyulni vágyó vendégeimet: 

 
 

Szolgáltatásaim: 
 

 állapotfelmérés kezeléssel és terápiás terv készítéssel 
 talpreflexológiai kezelés 
 gyógyító köpölyözés 
 test- és fülgyertya 
 kinesio-tape ragasztás 

 

Előzetes bejelentkezés: +36-20/946-7-946 
Ebes, Bocskai u. 2. 

www.drnegyesianna.wixsite.com/termeszetgyogyaszat 

Harmati 
AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot 
indítunk 

2020. február 4-én kedden  18,00 órakor
Ebesen a Művelődési Házban

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

20 éven aluliaknak 25.000 Ft állami támogatás
Érdeklődni:

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

e-mail: harmatilaszloo@gmail.com

Európai Mobilitási Hét

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerésben ré-
szesítette Ebes Községi Önkormányzatát, az Európai Mobilitási 
Hét kapcsán végzett kiemelkedő munkájáért. 2019-ben 292 ha-
zai település pályázott és csatlakozott a kampányhoz, és 2011 
óta immár 4. alkalommal sikerült ilyen rangos elismerésben 
részesülnie településünknek. A kampányban az önkormányzati 
intézkedések mellett az autómentes napok, zebraszolgálatok, 
iskolai és óvodai rendezvények, rajzpályázatok, kerékpártúrák, 
a különféle szabadidős és sportprogramok és a környezettuda-
tos szemétszedő akciók, a minisztérium szerint is példaértékűek 
voltak. Köszönet a mobilitási hét résztvevőinek és segítőinek: 
Ebes Községi Önkormányzatának, az Ebesi Polgárőr Egyesü-
letnek, a Rendőrségnek, az Ebesi Sportbarátok Egyesületnek, 
az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, a Benedek 
Elek Óvoda és az Arany János Általános Iskola pedagógusai-
nak és a programokban résztvevő gyerekeknek.

Sós Barnabás önkéntes szervező

Érdeklődni
52/360-366

vagy
allas@hoteldelibab.hu

Keresünk főállású

SZOBA-
ASSZONYT

és

KONYHAI 
KISEGÍTŐT
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1989 óta január 22-én tartjuk 
a Magyar Kultúra Napját, az 
iránti tiszteletből, hogy Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen a 
napon tisztázta le a Himnuszt. 
A világ magyarsága minden év-
ben tisztelettel adózik a magyar 
kultúra egyedisége, a magyar 
szellemi teljesítmény előtt.

Az ebesi Széchényi Ferenc 
Tájmúzeumban hagyomány, 
hogy ehhez az ünnephez közel 
lehetőséget ad egy helyi alkotó-
nak arra, hogy bemutatkozzon, 
megmutassa a nagyközönség-
nek kreativitása, alkotóereje, 
egyedi világnézete gyümölcseit.

Ebben az évben Kovács Bog-

lárka képzőművész alkotásait 
tekinthette meg „Sziluett” cím-
mel a nagyközönség a január 
24-i megnyitón. A vendége-
ket Eignerné Bartusz Andrea 
múzeumvezető köszöntötte, 
majd átadta a szót László Já-
nos grafikusművésznek, a 
Medgyessy Ferenc Gimnázium 
és Művészeti Szakgimnázium 
tanárának, Boglárka egykori 
oktatójának, aki volt tanítványa 
munkásságát méltatta.

A megnyitót követően az ér-
deklődő közönség megtekintet-
te az időszaki kiállítást, amely 
2020. március 14-ig látogatható.

Seres László

Magyar Kultúra Napja a Múzeumban
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Pályaorientációs nap
December 7-én harmadik alkalommal ren-
deztük meg iskolánkban a Pályaorientációs 
napot. A díszudvarra kovácsmester érke-
zett, a tornateremben a Bükki Nemzeti Park 
állatmentője tartott magas színvonalú, ér-
dekfeszítő előadást. Az iskolánkba érkező 
szülők saját foglalkozásukról meséltek. A 
Bocskai István Lövészdandárból két szá-
zados közelharckiképzést tartott a kicsik-
nek. A felső tagozaton a Pedagógiai Szak-
szolgálat pályaválasztási szakemberei által 
tartott önismereti és szakmaismereti fog-
lalkozásokra, valamint a Hajdúszoboszlói 
Fazekasházért Alapítvány interaktív óráira 
került sor. A két hetedik osztály a Curver 
gyárban is járt, a másodikosok pedig az 
Öregek Otthonába sétáltak el. Több közép-
iskola is részt vett a rendezvényen.

Tálas Enikő pályaválasztási felelős

Sportlövő Diákolimpia megyei 
fordulója

2019. október 18-án került megrendezésre 
a sportlövő Diákolimpia megyei fordulója 
Debrecenben. Pető Boglárka és Pető Lackó 
légpisztollyal, Pető Zsófia légpuskával állt 
a lőállásba. Bogi 172 köregységgel I. he-
lyezést ért el, így tovább jutott az országos 
döntőbe, Pető Lackó 109-el 4. helyezett 
lett, a döntőbe nem került be. Pető Zsófia 
124 köregységgel III. helyen végzett és a 
döntőbe került.

Az Országos Döntőt Székesfehérváron 
rendezte meg a Magyar Sportlövők Szövet-
sége 2019. december 7-én. Pető Boglárka 
légpisztoly 20 lövéses versenyszámban 170 
köregységgel 8. helyen, Pető Zsófia légpus-
ka 20 lövéses versenyszámban a középme-
zőnyben végzett.

Magyar Sportlövők Szövetsége – 
Serdülők Országos Bajnoksága

2019. december 1-én került megrendezésre 
Budapesten a Serdülők Országos Bajnok-
sága. Pető Boglárka légpisztoly 20 lövéses 
versenyszámban 176 köregységgel III. he-
lyezést ért el, Pető Lackó 154 körrel 6. lett. 
Felkészítőjük: Pető László.

Kispályás floorball diákolimpia
Az idei tanévben ismét benevezett az is-
kolánk a kispályás floorball diákolimpiai 
küzdelmekbe. Ebben a tanévben két II. kor-
csoportos (2009-2010) és egy IV. korcso-
portos (2005-2006) csapattal vágtunk neki 
a küzdelmeknek, 2019. december 11-én és 
12-én.

Tekintve, hogy Hajdú-Bihar megyéből 
csak iskolánk nevezett a diákolimpiai ver-
senysorozatba floorball sportágban, így 
csapataink egyből az országos elődöntőben 
kezdték a küzdelmeket. Az eredményről 
összességében elmondható, hogy a diákok 
tisztes helytállást mutatva, a mérkőzéseken 

tudásuk legjavát adva küzdöttek és így a ki-
sebbek egy VI. és egy VII. helyezést, míg a 
nagyobbak egy VIII. helyezést értek el.

Történelem verseny
December 8-án került sor az Országos Tör-
ténelem verseny iskolai fordulójára a 7–8. 
évfolyamosok között. A verseny témája: 
Magyar történelem és egyetemes történe-
lem eseményei 1301–1700 között. Iskolánk 
12 tanulója vett részt a versenyen, melyen 
a következő eredmények születtek. 1. he-
lyezett: Balogh Dorottya 8. a, 2. helyezett: 
Orosz Fanni 7. a, 3. helyezett: Papp Kende 
7. a. Felkészítő tanár: Tálas Enikő.

„Együtt, egymásért!” rajzpályázat
 „Mássággal élők” témakörben a tankerület 
pályázatot hirdetett meg. Iskolánk tanulói 
közül többen is részt vettek szebbnél szebb 
képekkel. A több mint 400 beérkezett alko-
tásból Medgyessy Júlia, 4. b osztályos ta-
nuló saját korcsoportjában I. helyezést ért 
el. A felkészülésben, a pályázat beadásban 
Komócsinné Soós Judit szaktanár segítette 
munkáját. Az ünnepélyes díjátadóra 2019. 
december 13-án került sor, a hajdúszobosz-
lói Barátság szállodában.

Christmas Fun Party
Az Ebesi Magyar-Angol Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola idegen nyelvi munkaközössége im-
már negyedik alkalommal szervezte meg 
2019. december 14-én a Christmas Fun 
Party elnevezésű rendezvényét. Az osztá-
lyok különböző ügyességi és logikai fel-
adatokat oldottak meg, közben fél órás vál-
tással a tornateremben és a karaoke hely-
színéül kinevezett rajzteremben mozgásos, 
illetve énekes feladatokban vettek részt. A 
karácsonyi hangulat megteremtéséhez hoz-
zájárultak a minden tanuló részére kiosztott 
ajándék szaloncukrok.

Szeretnénk megköszönni a Berettyóúj-
falui Tankerületi Központnak az anyagi 
támogatást.

Trefán Gabriella Krisztina
idegen nyelvi munkaközösség-vezető

Karácsonyi koncert
2019. december 19-én és 20-án rendeztük 
meg hagyományos karácsonyi koncer-
tünket az ebesi református templomban. 
A koncerten felléptek iskolánk művészeti 
tagozatos diákjai, valamint énekkarunk. 
Felkészítőik: dr. Jókayné Nánai Zsuzsanna, 
Szabóné Tóth Katalin tanárnők és Balogh 
Tamás tanár úr.
A Betlehemes játékot a harmadikos tanu-
lók adták elő Zelizi Mária és Galgóczi Éva 
tanárnők segítségével. A műsor alatt zon-
gorán kísért dr. Jókayné Nánai Zsuzsanna 

tanárnő és Balogh Tamás tanár úr, szinteti-
zátoron Batta Katalin tanárnő.

Kincskereső irodalmi vetélkedő
2020. jan. 15-én a hajdúszoboszlói Pávai 
Vajna Ferenc Általános Iskolában ismét 
megrendezték a Kincskereső vetélkedőt. A 
több hetes felkészülés alatt Szigeti Kovács 
Viktor Lúna gyermekei c. regényét olvas-
tuk el, és készültünk fel minél alaposabban, 
több kis részletre visszaemlékezve. A na-
gyon szoros, helyezésekben 1-1 pontot je-
lentő versenyben iskolánk mindkét negye-
dik évfolyamos osztálya nagyszerűen helyt 
állt a 11 csapatot számláló mezőnyben.

Megyei Komplex tanulmányi verseny
2019. december 14-én került megrendezés-
re Debrecenben a Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskolában a Megyei Komplex tanulmá-
nyi verseny. Iskolánkat összesen 16 tanuló 
képviselte különböző versenykategóriák-
ban. A legjobb eredményeket a következő 
tanulók érték el:

Fejtörő 2. évfolyam: Sopronyi Dávid 3. 
helyezést ért el.

Úszás 2. korcsoport: Szentmiklósi Kris-
tóf 3. helyezést ért el.

Úszás 3. korcsoport: Pethő-Tóth Ádám 2. 
helyezést ért el.

Gratulálunk nekik! Felkészítő tanárok: 
Dr. Rácsai Lajosné és Batta Katalin   

Japán Nemzetközi Rajzpályázat 2020
Iskolánk tanulói immár 5. alkalommal 
vesznek részt ezen a nívós megméretteté-
sen, amelyen a világ minden részéről ösz-
szesen 12 984 rajz szerepelt. A mi kis alko-
tóink: Szűcs Nelli 2. a, Mezei Rebeka 3. a, 
Kálmán Lilla 3. a, Zétényi Eszter 3. a, Vog-
el Patrick 3. a, Vogel Christian 4. a, Nagy 
Petra 6. b, Koós Árpád 5. b, Hanyu Imre 
5. a, Pető Zsófia 7. a, Orosz Fanni 7. a, Kis 
Szabina 8. b, Medgyessy Júlia 4. b. Mind-
annyian egy-egy 2020-as naptárt kaptak Ja-
pánból, kiváló teljesítményük jutalmaként. 
Ezúton is gratulálunk, és további sikereket 
kívánunk nekik. Felkészítő szaktanár: Ko-
mócsinné Soós Judit. 

Erasmus+ Franciaország, La Force 
2019. december 16-20.

A 2019 augusztusában elnyert Erasmus+ 
pályázatunk, melynek témája: Robots to 
collaborate, communicate and share máso-
dik találkozására került sor a franciaországi 
La Force településen, december 16-20. kö-
zött. Két pedagógus (Tálas Enikő és Tóthné 
Leiter Júlia) és öt diák (Balogh Dorottya, 
Galgóczi Zsuzsanna, Pálóczi Imre, Pető 
Boglárka és Szentmiklósi Dorka) utazhatott 
el erre az útra, ahol a francia, görög, spa-
nyol, lengyel és cseh partnerekkel együtt 
ismerkedtünk a robotikával, egymással és a 
francia mindennapokkal.

Iskolai hírek
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Az Erasmus+ programban a gyerekek a 
vendéglátó települések családjainál vannak 
elszállásolva. A gyerekek a családnál töltik 
az iskolai idő után az estét, éjszakát. A ven-
déglátó családnak is nagy kihívás ez, hiszen 
egy ismeretlen gyermeket kell ellátni, meg-
érteni és pótolni számára néhány napig az 
otthont.

A tanulmányúton többek között sor ke-
rült az iskolák bemutatkozására, falusétára, 
robotikára, kirándulásra a híres lascaux-i 
barlanghoz, valamint sok-sok eszmecse-
rére a különféle nemzetiségek és kultúrák 
között. Hálásak vagyunk, hogy részesei 
lehettünk ennek az utazásnak! Köszönjük 
Erasmus+!

Kosaras siker
2020. január 20-án bonyolították le a III. 
korcsoportos lányok Kosárlabda Diákolim-
pia Körzeti Döntőjét Hajdúszoboszlón.  Az 
ebesi lányok ezüstérmet szereztek. Ez az 
eredmény annál is inkább dicséretre méltó, 

mivel többségük csak néhány hónapja ko-
sarazik. A csapat tagjai: Egri Kincső, Erdős 
Fanni, Molnár Maja, Nagy Helka, Nagy 
Viktória, Nagy Zsuzsanna, Sándor Enikő, 
Szöllősi Lara. Felkészítő tanár: Kása Sán-
dor.

Tájékoztatás szülői értekezletekről
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2020. feb-
ruár 3-án az 1-2. és a 7-8. osztályosoknak, 
február 4-én a 3-4. osztályosoknak, míg 
február 5-én az 5-6. osztályosoknak tartunk 
17.00 órától kezdődően szülői értekezletet. 
Ezeken a napokon 15.30 órától kezdődően 
pedig a fogadóórákra várjuk a kedves szü-
lőket. 

Gyere velünk táborozni!
Idén nyáron is több tábort szervezünk a 
gyerekek számára. Ismét meghirdetjük a 
balatonszárszói tábort és a gyalogos (mátrai 
ill. zempléni) vándortáborunkat. Pályázunk 
a balatoni és az iskolai napközis Erzsé-

bet-táborokra is. Előzetesen fel szeretnénk 
mérni az igényeket. Jelentkezni Kása Sán-
dornál lehet. Részletes tájékoztatást a tábo-
rok szervezői adnak február hónapban.

Itt a farsang áll a bál…
Az alsós farsang február 7-én 14.00-kor 
kezdődik az iskolában, a felsős farsang feb-
ruár 14-én 16.00-kor kerül megrendezésre a 
Művelődési Házban. 

Fát ültettünk
Köszönjük Nagy Gyula ebesi lakosnak azt 
a két gesztenyefa csemetét, amit iskolánk-
nak ajándékozott. A fákat a két 8. osztá-
lyunk ültette el az iskolakertünkben.

Ezúton is köszönjük az Önkormányzat-
nak a tanulóink utaztatásához nyújtott se-
gítségét! További híreink iskolánk honlap-
ján (ebes arany.hu) megtekinthetők.

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető 

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Díszebéddel köszöntöttük a 25 éves alapítványt
2019. december 21-én az Arany 
Oroszlán Étteremben gyűltek össze 
az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 
egykori és jelenlegi képviselői, hogy 
méltóképpen emlékezzenek az elmúlt 
negyedszázad eseményeiről. Az is-
kola tanulói verses-zenés műsorral 
kedveskedtek a vendégeknek. Baráti 
körben, emlékezve, adomázva kel-
lemesen töltöttük el ezt a decemberi 
délutánt. Találkozzunk ismét öt év 
múlva! 

Csiha László

Ebben az évben is megren-
deztük jótékonysági bálunkat 
az Arany Oroszlán Étterem-
ben, ahol közel száz kedves 
vendéget köszönthettünk. A 
finom ételeket Kulcsár Zoltán 
séf készítette, a jobbnál jobb 
zenéket pedig Czeglédi János 
szolgáltatta.

Az Alapítvány és a Szülői 
Munkaközösség nevében is 
szeretnénk köszönetet mon-
dani fellépőinknek: 

A debreceni Ady Endre 
Gimnázium dráma tagozatos 
tanulóinak – közöttük isko-
lánk egykori tanulóinak: Gali 
Petrának, Ötvös Józsefnek – 
és felkészítőjüknek.

Az ütő tanszak diákjainak 
és felkészítőjüknek, Dr. Jó-
kayné Nánai Zsuzsannának, 
akik nagyszerű produkciók-
kal kápráztatták el az ebesi 

közönséget. A meglepetés 
műsorszámot idén a Szülői 
Munkaközösség szolgáltatta, 
mely fergeteges sikert aratott.

Külön köszönet illeti nagy-
lelkű adományozóinkat:

Szoboszló Coop Kft., Keter 
Magyarország Kft., Dr. Ju-
hász Alpár Gábor, Ebesi Szá-
zas – Krivács Brigitta, Almási 
család, Arany Oroszlán Étte-
rem, Bagossy Sándor, Bliss 
szépségszalon – Boruzsné 
Mile Anikó, Buka László, 
id. Csiha László – Hajdúbö-
szörmény, Csokonai Színház, 
Deczki Tamás, Dr. Vincze 
Ádám – Zsálya Gyógyszer-
tár, Dzsudzsák Balázs, Elek 
tanya, Farkas Lajos Csabá-
né, Hajnalka Fagyizó – Vajda 
Anita, Hajdúszoboszlói Dö-

ner Factory, Hajdúszoboszlói 
Termelői Piac, Jama Szép-
ségszalon – Szabó Zsófia, 
Jégcsarnok – Debrecen, Jet-
ta Virágbolt, Kissné Nánási 
Mónika – Ebesi Zöldséges, 
Kölcsey Központ, Kulcsár 
Zoltán, Lautitia Kóruscsa-
lád, Miragi Étterem és Kávé-
zó, Multimediatower, Nagy 
Mónika, Nagy Sándorné, 
Offra család, Pacsmag Lász-
ló, Pállfyné Harsányi Mária, 
Pető család, Pont jó – aján-
dék, Ruci Butik – Debrecen, 
Salánki család, Sziget ABC, 
Szófia virág- és ajándékbolt 
– Büte Andrea, Szűcs Csaba.

A bál bevétele 1.061.000 
Ft volt, melyet ebben a tan-
évben az iskola informatikai 
eszközeinek fejlesztésére, 2 

db interaktív megjelenítő fe-
lület beszerzésére szeretnénk 
fordítani.

Csiha László
a kuratórium elnöke
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