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Tisztelt Ebesi Lakosok!

Ahogyan az Ebesi Hírlap márciusi számában megjelent, a 
koronavírus járvány elleni védekezés érdekében továbbra is 
kérjük, hogy személyes ügyintézés céljából csak a máshogy 
nem intézhető, halaszthatatlan ügyekben (pl. anyakönyvi 
ügyek) keressék fel a Hivatalt, lehetőleg előzetes telefonos 
egyeztetést követően. A Hivatal folyamatosan működik, az 

alábbi elérhetőségeken készséggel állunk a lakosság rendel-
kezésére:

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.00–12.00, Kedd: ügyfélfoga-
dás szünetel, Szerda: 8.00–12.00; 13.00–17.30, Csütörtök: 
13.00–16.00, Péntek: 8.00–11.00. 

ELÉRHETŐSÉGEK:

Polgármester: 
Szabóné Karsai Mária
ebesoffice@t-online.hu
52/565-048/111, 30/948-0481
Jegyző:
Dr. Morvai Gábor
jegyzo.ebes@t-online.hu
52/565-048/111, 30/528-0959
Titkárság:
Kovácsné Kovács Judit
ebesoffice@t-online.hu
52/565-048

Műszaki iroda:
Csősz Krisztián irodavezető:  
epetesugy.ebes@t-online.hu
52/565-048/117, 30/282-2943
Kovács László közterület-felügye lő: 
kozter.ebes@upcmail.hu 
52/565-048/114, 06-30/374-2700
Igazgatási iroda, anyakönyvvezető: 
Hulvej-Tóth Alexandra Zsanett iroda-
vezető: 
szoc.iroda.ebes@ t-online.hu
52/565-044

Varga Lászlóné ügyintéző:  
szoc.igazgatas.ebes@t-online.hu
52/565-044
Adó ügyek és pénztár:
Varga Sándor:  
ado.ebes@t-online.hu
52/565-048/115

Szíves megértésüket ezúton is köszö-
nöm!

Dr. Morvai Gábor
 jegyző

Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal működéséről

1% Ebesért
Felhívás 1% felajánlásához! 

Azáltal, hogy valaki adója 1%-át az Ebes Fejlődéséért Közalapít-
ványnak ajánlja, a település fejlődéséhez járul hozzá. Az alapítvány 
az 1%-ból és minden egyéb támogatásként kapott összegből a az 
ebesi intézmények fejlesztését támogatja. Az elmúlt években meg-
valósult a sószoba az óvodában; korszerű szívhanghallgatóval, kölcsö-
nözhető mérleggel gyarapodott a védőnői szolgálat, sporteszközök 
kerültek beszerzése oktatási intézményeink részére, gyarapítottuk 
az óvoda fejlesztőjáték készletét, táboroztak a gyerekek, támogat-
tuk a Retro énekkart, a felújított óvodába ágyakat, bútorokat vásá-
roltunk, a bentlakásos idősek otthona bútorbeszerzését is jelentős 
összeggel támogattuk.

Programunk megvalósításához továbbra is kérjük és várjuk az adók 
1%-át és minden egyéb támogatást.
Köszönettel:  
 Szabóné Karsai Mária Rózsahegyiné Juhász Éva
 polgármester a kuratórium elnöke

Adószám az 1% felajánlásához: 18552698-1-09
Bankszámlaszámunk: 

Takarékbank Zrt. 59900036-11025045

Tájékoztatás  
a Képviselő-Testület 

működéséről
Tisztelt Ebesi Lakosok!

A veszélyhelyzet ideje alatt számos 
szokásostól eltérő eljárásrend lépett 
életbe a közigazgatásban is. A kataszt-
rófavédelemről szóló törvény előírja, 
hogy a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörét jelenleg a polgármester 
gyakorolja.  Ez nem opcionális lehe-
tőség, hanem törvényi előírás. Ter-
mészetesen szó sincs korlátok nélküli 
joggyakorlásról, a szükségesség és az 
arányosság elve mentén, a törvényben 
foglalt korlátozásokkal van erre lehe-
tőség. Az e módon megszülető dönté-
sek a testületi határozatokkal azonos 
módon nyilvánosak, és a kormányhi-
vatal törvényességi kontrollja is érvé-
nyesül.

Dr. Morvai Gábor  
jegyző
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SEGÍTSÉGNYÚJTÁS BEVÁSÁRLÁSBAN ÉS 
GYÓGYSZERKIVÁLTÁSBAN

Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek 
Otthona felajánlja segítségét az ebesi idősek számára 

bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban.

Ezzel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a 65 
éven felülieknek lehetőleg ne kelljen elhagyniuk 

otthonaikat.

Kérem azokat az időseket, akik számára a 
bevásárlás, postai ügyintézés, gyógyszerkiváltás a 

családtagok, hozzátartozók által nem oldható meg, 
vegyék fel intézményünkkel a kapcsolatot, hívjanak 

minket az alábbi telefonszámokon.

Szolgáltatásainkat az ebesi idősek a veszélyhelyzet 
időtartama alatt folyamatosan, ingyenesen igénybe 

tudják venni.

Tel.: 06-52/565-071, 06-30/184-9096,  
Tanyagondnok: 06-30/269-4268 

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 
4211 Ebes, Rákóczi u. 7-9.

Erdei Andrásné 
intézményvezető

Virágvásár!
Az Ebesi Községgondnokság Kft. 2020. április 27-től a készlet 
erejéig egynyári virágvásárt tart Ebes, Rákóczi u. 13. szám 

alatti fólia sátorban (Alapszolgáltatási központ mögött).
Hétfő–péntek 7:00–9:00 – 65 év alattiak 

9:00 – 12:00 – 65 év felettiek
Kedden és szerdán 13:00–15:00 között is megvásárolhatóak 

a virágok.
Érdeklődni: 

Ebesi Községgondnokság Kft. Ebes, Széchenyi tér 1. 
06-52/366-992, 06-30/985-4997

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.

Köszönetnyilvánítás
Az Ebesi Polgárőr Közhasznú Egyesület a debreceni MO-
DEM-től 30 db többször mosható és fertőtleníthető száj-
maszkot kapott a szolgálati feladatai ellátáshoz. Ezen kívül 
Mészárosné Gupcsó Timea ebesi lakos – amennyire az ide-
je engedi a pici gyereke mellett – folyamatosan készíti az 
Egyesületünk részére a maszkokat, amelyeket nagy tisztelet-
tel megköszönünk. Saját forrásból kézfertőtlenítőt, kéz- és 
felületfertőtlenítőt, valamint egyszer használatos sebészeti 
maszkokat szerzett be az Egyesületünk vezetése a szolgálati 
feladatokat ellátó polgárőrök részére, ezért a folyamatos és 
szakszerű bűnmegelőző tevékenységünknek továbbra sincs 
technikai akadálya!

Balogh László
elnök

Védőmaszkokat adományoz  
az Ebesi Gyermekekért Alapítvány  

a diákoknak

Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 350 db mosható, fertőtlenít-
hető maszkot varratott. Ezzel szeretné segíteni az ebesi iskolás 
gyermekek védekezését a járványos időszakban. A maszkokat 
az Alapítvány tagjai még ezen a héten mindenkinek házhoz szál-
lítják.

Csiha László
kuratóriumi elnök

Eboltás
Tisztelt Ebesi Lakosok!

A koronavírus-járvány elleni védekezés miatt kihirdetett 
veszélyhelyzetre való tekintettel a szervezett, összevezetéses 
eboltások megtartására jelenleg nincs lehetőség. Hazánkban 
a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 
rendelet írja elő, hogy az állattartó köteles minden három 
hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén 
beoltatni az alábbiak szerint:

• a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
• az első oltást követően 6 hónapon belül,
• ezt követően évenként.
Az ebtartó köteles továbbá az oltási könyvet megőrizni, 

azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állategészségügyi 
hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás 
esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy 
az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy 
magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása 
céljából.

A kialakult helyzetre való tekintettel javaslom, hogy 
az ebtartók vegyék fel a kapcsolatot az állat egészségügyi 
felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal, és egyeztessenek 
az oltás beadásáról. 

Dr. Morvai Gábor jegyző
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Az Ebes Községi Önkor-
mányzat évek óta jutalmazza 
a településen élő, kiemelke-
dő tanulmányi-, művészeti-, 
tudományos- vagy sport-
eredményeket elérő fiatalo-
kat. Ebben az évben az Ebesi 
Arany János Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola három 8. a 
osztályos tanulója részesült 
az Ebes Ifjú Tálentuma díj-
ban.

Balogh Dorottya rendkí-
vül szorgalmas és érdeklődő 
diák, aki az általános iskolai 
évek alatt mindvégig kitű-
nő bizonyítványt szerzett, 
példamutató a magatartása. 
Leginkább a természettudo-
mányi tantárgyak iránt ér-
deklődik. Tevékenyen részt 
vesz az osztály közösségi 
életének szervezésében, ő az 
osztálytitkár-helyettes.

Általános iskolai évei alatt 
végig aktívan sportolt. 3 évig 
futott, 2 évig kosarazott, 3 
éve párbajtőrözik. 5 évig 
tanult a Művészeti Iskola 
kerámia tanszakán. 2017-

ben az Év Képzőművésze-
ti Tanulója díj különdíjasa, 
2018-ban ugyanezen díj I. 
helyezettje. 2017-ban a XII. 
Országos Gyermek és Ifjúsá-
gi Népi Kézműves Pályázat 
Észak-Alföldi regionális ki-
állításának díjazottja. A XII. 
Országos Gyermek és Ifjúsá-
gi Népi Kézműves Pályáza-
ton is sikeresen részt vett.

Megyei és országos ver-
senyeken elért kiemelkedő 
eredményeivel hozzájárul 
iskolánk és községünk jó hír-
nevének emeléséhez.

Galgóczi Zsuzsanna első 
osztálytól kezdve kiváló ta-
nulmányi eredményeivel, 
példamutató magatartásá-
val iskolánk büszkesége. 
Bizonyítványában ötös je-
gyei mellé szinte minden 
tantárgyból dicséretben 
részesült és a nevelőtestü-
let dicséretét is megkapta. 
Tudását számos tanulmányi 
versenyen tette próbára és 
szerepelt sikeresen. Több-
ször indult megyei illetve 

országos angol versenyen. 
A 8. a osztályban a tanul-
mányi bizottság vezetője, az 
iskolai rádió szerkesztője és 
bemondója. Az Ebesi Műve-
lődési Ház Kék Ibolya Citera 
Együttesének tagja másodi-
kos kora óta, több helyi és 
megyei szintű rendezvényen 
fellépett. Évekig az Ebe-
si Kosárlabda Csapat tagja 
volt, szép sikereket értek el. 
Képzőművészet szakon járt 
rajz- és kerámiaszakkörre, 
több alkalommal részt vett 
országos kézműves pályáza-
tokon.

Pálóczi Imre nyolc éve 
kitűnő tanulója az iskolának. 
Az elmúlt években számos 
tanulmányi versenyen vett 
részt és nyújtott kiemelkedő 
teljesítményt. Érdeklődése 

széleskörű, a matematika 
és informatika tantárgyak-
tól egészen a történelemig 
terjed. Az iskolai életben 
is aktív, évekig segítette az 
iskolarádió és a Diákönkor-
mányzat munkáját mint tech-
nikus. Kisgyerekkora óta 
trombitál, tagja a Zichy Géza 
Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola Ifjúsági Fúvószeneka-
rának. Rendszeresen fellép-
nek az ebesi majálisokon, a 
Debreceni Virágkarneválon, 
Hajdúszoboszló városi ren-
dezvényein. Zenekarával járt 
már Erdélyben és Törökor-
szágban gasztro- és zenekari 
fesztiválokon. Fellépéseivel 
és versenyeredményeivel 
nemcsak iskolánk, de telepü-
lésünk jó hírét is öregbítette.

Gratulálunk nekik!
Seres László

Ebes Ifjú Tálentuma 2020

Anyák napi biztatás
„A szeretet soha el nem múlik”. ( 1 Kor 13, 8) 

Az első májusi vasárnap az édesanyáké. Ezt tudjuk jól. Min-
den évben készülnek rá az óvodás és iskolás gyerekek, készül-
ni szoktunk a református templomban mi is: versekkel, éne-
kekkel köszöntjük az anyukákat, nagymamákat. Ez idén más-
képp lesz. Nincs, nem lehet „csoportosulás”, találkozni is csak 
félve merünk egymással. De ebben a helyzetben megerősödhet 
bennünk az érzés, a bizonyosság, hogy a szeretetnek nem lehet 
határt szabni, a szeretet leleményes, a szeretet nem lehet beteg 
és nem múlhat el sohasem. Ezt azok tudják legjobban, akik már 
csak a temetőbe tudnak virágot vinni anyák napjára. 

A megváltozott életünkben jusson több idő arra, hogy gondo-
lunk az édesanyánkra és számba vesszük, mi mindent köszön-
hetünk a szüleinknek, mi mindent hordozhatunk a lelkünkben, 
a gondolatainkban, amiket tőlük kaptunk. 

Nagy-nagy áldást kérünk minden anyukára: legyen szívük-
ben öröm, békesség, legyen sok erejük adni az el nem múló 
szeretetet! 

Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor

KÖSZÖNET
Köszönjük és megtisz-

telőnek tartjuk férjem, 
dr. Okváth László posz-
tumusz kitüntetését (Pro 
Villa Ebes Községért 
arany fokozatát). Nagy 
örömmel és büszkeség-
gel tölt el bennünket ez az elismerés. Mindenkinek hálá-
san köszönjük, hogy szeretettel és tisztelettel őrzi a férjem 
emlékét! Ezt tesszük mi is. A megbecsülés a halál után sem 
késő, sokat jelent a jó példa a családnak is: fiainak és uno-
káinak!

Igaz a mondás: Nem élt hiába, ki másokért élt!
Nyugodjon Békében!

dr. Okváthné Kertész Anna
 és családja

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea  
Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

 Felelős szerkesztő: Seres László 
E-mail: ebesihirlap@gmail.com 

Szerkesztőség: Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.  
4211 Ebes, Ady Endre utca 6-8. Tel.: 52/366-136.  

Mobil: 0620/251-6987. 
E-mail: ebeskultkft@gmail.com  

Médiapartnerünk: www.ebestv.hu 
Tipográfia: Abari Gusztáv 

Nyomda: Center-Print Nyomda Kft.,  
Debrecen. E-mail: info@centerprint.hu

Az Ebesi Hírlap májusi számának lapzárta 
időpontja 2020. május 21., csütörtök.
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Községünkben a nehézségek ellenére, a veszélyhelyzetben is folytatódnak 
a fejlesztések. Folyamatban van a gyógyszertár felújítása, melynek kereté-
ben megtörténik az épület szigetelése, nemes vakolattal történő burkolása és 
részben a nyílászárók cseréje. A beruházás befejezését követően parkosítás-
ra kerül az épület előtti terület és ezzel a településközpont egy újabb része 
szépül meg. 

A héten elkezdődött a Széchényi Ferenc Tájmúzeum és Községi Könyvtár 
új kerítésének építése is. A fejlesztés keretében udvari eszközök – szalonnasü-
tő és lengőteke – elhelyezésére is sor fog kerülni. 

Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Magyar Falu program több elemére 
is, melyek közül kettő a közelmúltban megvalósult. A pályázat keretében a 
Görbe-Balogh Kúria valamennyi külső nyílászárója kicserélésre került kor-
szerűbb, és az épület megjelenéséhez is illő, fa nyílászárókra, mellyel várha-
tóan az épület energiahatékonysága is emelkedni fog.

Szintén a Magyar Falu programon belül elnyert pályázat keretében az új 
óvodai játékok telepítése a napokban fejeződött be, így minden készen áll, 
hogy birtokba vegyék a gyerkőcök a megszépült udvart. Bízunk benne, hogy 
erre hamarosan sor kerülhet!

Szabóné Karsai Mária
polgármester

Folytatódnak a fejlesztések
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Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 
alapításának 35. éves évfordulójához érkeztünk

„Nyújts segítő kezet másoknak. 
Légy erős értük, és ez erősebbé tesz téged is.”

(L. Holiday)

A 35 évvel ezelőtt, 1985. április 19-én tartott tanácsi ülésen 
döntés született arról, hogy a községünkben élő idős, gondosko-
dásra szoruló lakosok részére nappali ellátására szolgáló egyesí-
tett intézményt hozzanak létre. A döntést követően, 1985. május 
2-tól, Lévai Lászlóné Irénke vezetésével megkezdte működését 
az Öregek Napközi Otthona, az akkoriban szolgálati lakásként 
emlegetett kis házban, az Ady Endre utca 4. szám alatt. Az in-
tézmény az időskorú emberek nappali gondozását, háromszori 
étkezését biztosította 20 fő részére. A házi szociális gondozói 
szolgálat és a szociális étkeztetés biztosítása során a nevünk 
megváltozott: Egyesített Szociális Intézményként folytattuk 
tovább működésünket. Azonban ezt követően is „ÖNO”-ként 
emlegettek bennünket az ebesiek, ez a név fejezte ki leginkább, 
amiért létre hozták az intézményt. Az ÖNO minden idős ellátot-
tunk számára a második otthont jelentette, a közösséget, ahová 
jó volt tartozni, a helyet, ahonnan azonnal segítséget kaphatott, 
aki hozzánk fordult.

A régi fotók, a számtalan rendezvény, kirándulás mind arról 
árulkodik, hogy pezsgő nyugdíjas élet folyt az intézményben. 
Az otthonos, de kicsi épületben már alig fértünk egy-egy klub-
délután során, ezért kértük az akkori fenntartónktól, hogy egy 
nagyobb helyet biztosítson a működésünkhöz. 1997-ben az 
idősek klubja a település legrégebbi épületébe, a Görbe-Balogh 
kúriába költözhetett. Az új, tágasabb épületet is kihasználtuk: 
nyugdíjas találkozókat, kézimunka kiállítást, farsangi és szüreti 
bált szerveztünk közösen a Művelődési Házzal. 2000-ben lehe-
tőség nyílt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetésére, 
melyet 13 évig tudtunk működtetni kistérségi ellátás keretében. 
2002-ben átadásra került az Arany Oroszlán Étterem és Panzió, 
így helyben lett biztosítva ellátottjaink számára a mindennapi 
meleg ebéd. 2004-ben egy pályázati lehetőségnek köszönhető-
en új tárgyi eszközöket vásárolhattunk, a nevünk pedig a pá-
lyázati kiírás feltételének megfelelően, Gondozási Központra 
változott. A szolgáltatásaink továbbra sem változtak, egészen 
2006 szeptemberéig, amikor is bevezetésre került a Családse-
gítő Szolgáltatás és a Gyermekjóléti Szolgáltató. Nevünk ismét 
megváltozott: Alapszolgáltatási Központ lettünk. A két új ellátás 
bevezetésével, kezdetben a Művelődési Ház falain belül, majd a 
Kossuth utca 14. szám alatti felújított épületben, 2012 júliusától, 
jelenleg is, a családok által már jól ismert Rákóczi u. 13. szám 
alatt segítik a szolgáltatást igénybe vevő lakosokat családsegítő 
munkatársaink.

2014. július 17-től, szintén pályázati támogatás révén Ebes 
Községi Önkormányzat egy Volkswagen kisbuszt vásárolhatott, 

így indulhatott be a tanyagondnoki szolgáltatás, mely főleg a 
külterületen élő lakosok életminőségét hivatott jobbítani, emel-
lett a település minden intézményének feladatellátásában részt 
vállal.

Tisztelet és megbecsülés övezze elődeinket, vezetőinket, akik 
intézményünk alapjainak, majd folyamatos bővülésének felté-
teleit megteremtették. Hosszú évek vágyakozása, tervezése és 
munkája előzte meg a helyi idősellátás csúcsának, az idősek 
otthonának létrehozását. Mind a település, mind az intézmény 
életében mérföldkőhöz érkeztünk 2019. szeptember 7-én. Ekkor 
került átadásra a Rákóczi u. 7-9. szám alatt az Ebesi Alapszol-
gáltatási Központ és Idősek Otthona új épülete, melyben modern 
körülmények között valósul meg egymás mellett alapszolgálta-
tások nyújtása és a bentlakásos idősellátás. Településünk felelős 
vezetésének eredményes munkája vezetett el odáig, hogy pályá-
zati források hiányában a beruházást a Község önerejéből is meg 
tudta valósítani. Első lakónk 2019. november 18-án költözhetett 
be az idősek otthonába, ahol a 30 fő befogadására alkalmas 1, 2 
és 3 ágyas lakóegységek teljes kényelme mellett az ápolás-gon-
dozás magas színvonalát biztosítjuk időseink számára.

Szeretettel gondolunk vissza az elmúlt 35 év eseményeire, az 
általunk megismert és ellátott ebesi idősekre, lakosokra. Szeren-
csés helyzetben vagyunk, hiszen intézményünk minden helyzet-
ben maga mögött érezhette a település vezetésének támogatását. 
Az ellátottakkal igyekszünk olyan segítő kapcsolatot fenntar-
tani, hogy minden helyzetben érezzék: számíthatnak munka-
társainkra, és bizalommal fordulhatnak hozzánk segítségért. 
Köszönettel  tartozunk az irányunkba kifejezett megbecsülésü-
kért, hálájukért, szeretetükért, hiszen ez visz minket előre, hogy 
könnyebbé, szebbé tehessük mindennapjaikat. A jelenlegi nehéz 
időszakban is igyekszünk eljutni mindenkihez, aki támogatásra 
szorul. Bár az élet úgy hozta, hogy csendesebben, otthonainkba 
húzódva, közösségi kapcsolatainkat mellőzve kell átvészelnünk 
egy eddig soha nem tapasztalt járvány lecsengését, bízunk ab-
ban, hogy erőben, egészségben élhetünk meg együtt még sok 
szép évet, örömteli és emlékezetes pillanatot. 

Erdei Andrásné intézményvezető
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Házi alkalmazói informatika verseny
Az 5-6. évfolyamon megrendezett házi in-
formatika versenyen a tanulóink a szöveg- 
és képszerkesztési ismereteiket, valamint 
hatodik évfolyamon a prezentációkészítési 
technikáikat mérhették össze. Az eredmé-
nyek: 5. évfolyamon I. Kiss Dániel (5. b), 
II. Burai Menyhért (5. b), III. Szabó Zsig-
mond (5. b). 6. évfolyamon I. Galgóczi 
Mihály (6. b), II. Tarcza Vivien (6. b), III. 
Földi Dávid (6. b).

Gazdálkodj Akkusan! elemgyűjtő 
verseny

Már korábban beszámoltunk róla, hogy az 
osztályonkénti házi elemgyűjtő versenyen 
közel 750 kg elemet sikerült gyűjtenünk, 
amivel pályáztunk az AKSD Kft. által a 
2019/2020-as tanévben megrendezett Gaz-
dálkodj Akkusan! elemgyűjtő versenyre. 
Ezzel a mennyiséggel sikerült a 3. helye-
zést elérnünk a megyei általános iskolák 
között. A nyereményünk összesen: 129.440 
Ft, amiből szabadidős játékokat tervezünk 
beszerezni.

Köszönjük tanulóink és szüleik lelkes 
részvételét a gyűjtésben. 

A használt elem veszélyes hulladék. To-
vábbra se kerüljenek a kukába. Gyűjtsétek 
elkülönítve, biztonságosan, és szeptember-
től újra indul a versenyünk.

Arany hetet tartottunk iskolánkban
Hagyományainkhoz híven idén is meg-
emlékeztünk iskolánk névadójáról, Arany 
Jánosról. Ezen alkalomból diákjaink szá-
mos versenyen mérhették össze tudásukat, 
ügyességüket.

A mesemondó versenyen Szokolai Dóra 
(1. a) és Nagy Dávid (1. b) I. helyezést, 
Sinka Richárd (1. b) és Kiss Zsombor (2. a) 
II. helyezést, Kovács Áron (1. b) és Szűcs 
Nelli (2. a) pedig III. helyezést értek el.

A versmondó verseny eredményei: 3. 
évfolyam: I. Szűcs Dániel (3. b), II. Dió-
szegi Ádám (3. b), III. Egri Csenge (3. b). 
4. évfolyam: I. Kocsis Emese (4. a), II. Vé-
tek Kornélia (4. b), III. Kiss Lilla Antónia 
(4. b). 5. évfolyam: I. Szűcs Rebeka (5. b), 
II. Krivács Zsófia (5. a), III. Nagy Sándor 
(5. b). 6. évfolyam: I. Borsos Balázs (6. b), 
II. Papp Luca (6. a), III. Nagy Petra (6. b). 
7. évfolyam: I. Kanyó Gréta Anna (7. b), 
II. Orosz Fanni (7. a), III. Forgó Viktória 
(7. b).

A Kazinczy szépolvasó verseny ered-
ményei: 3. évfolyam: I. Orosz Emma (3. a), 
II. Kálmán Lilla (3. a), III. Hámori Gergő 
(3. b). 4. évfolyam: I. Papp Villő (4. b), II. 
Kocsis Emese (4. a), III. Szepesi Dóra (4. 
b).

A Szép magyar beszéd verseny ered-
ményei: 5-6. évfolyam: I. Szűcs Rebeka 

(5. b), II. Pálóczi Borbála (6. b), III. Árva 
Dominika (5. a) és Szöllősi Lara (6. a). 7-8. 
évfolyam: I. Kovács Anna (7. b) II. Orosz 
Fanni (7. a), III. Kovács Alexa (8. b).

A Simonyi Zsigmond helyesírási ver-
seny eredményei: 5. évfolyam: I. Szolnoki 
Szintia (5. a), II. Herczeg Tímea (5. a), III. 
Tóth Amina (5. b). 6. évfolyam: I. Györfi 
Nóra (6. a), II. Szöllősi Lara (6. a), III. 
Tarcza Vivien (6. b). 7. évfolyam: I. Forgó 
Viktória (7. b), II. Varga Olimpia (7. a), III. 
Papp Kende (7. a). 8. évfolyam: I. Szent-
miklósi Dorka (8. a), II. Kovács Alexa (8. 
b), III. Balogh Dorottya (8. a).

A szépíró verseny eredményei: 1. évfo-
lyam: I. Kaló Patrik (1. a), II. Tanka Lili (1. 
a). 2. évfolyam: I. Bernáth Bianka (2. a), 
II. Mészáros Márta (2. a). 3. évfolyam: I. 
Boruzs Lili (3. b), II. Kálmán Lilla (3. a). 
4. évfolyam: I. Papp Villő (4. b), II. Kiss 
Zsófia (4. b). 5-6. évfolyam: I. Pálffy Anna 
Boglárka (6. b), II. Szatmári Hanna (6. a), 
III. Hanyu Imre (5. a) és Szűcs Rebeka (5. 
b). 7-8. évfolyam: I. Varga Olimpia (7. a), 
II. Tölgyesi Patrícia (7. a), III. Almási Már-
ton (7. a) és Kovács Alexa (8. b).

Az énekverseny eredményei: 1-2. év-
folyam: I. Bagi Barbara (2. b), II. Kádár 
Kinga-Szűcs Nelli (2. a) III. Ravasz Hédi 
(2. b) és Györfi-Szabó Csenge-Horváth Ve-
ronika (1. b). 3-4. évfolyam: I. Kiss Lilla 
(4. b), II. Diószegi Ádám-Kontár Győző 
(3. b), III. Pálóczi Katalin-Tarcza Niko-
lett (4.a). Különdíjat kapott Kiss Karoli-
na-Orosz Emma (3. a). 5-6. évfolyam: I. 
Fodor Szabolcs (5. b), II. Nagy Sándor (5. 
b), III. Egri Kincső-Kovács Leona-Pálóczi 
Borbála-Sándor Enikő (6. b). 

Pénz7
Ebben a tanévben immár hatodszor csat-
lakoztunk a pénzügyi tudatosságot inter-
aktív eszközökkel fejlesztő PÉNZ7-hez, 
március 2-6. között. A pénzügyi biztonság 
volt a 2020-as PÉNZ7 pénzügyi témája, 
amely kiemelten fontos ismeretanyag a 
mindennapi pénzügyek terén. Az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium, mint 
szakmai együttműködő partner közremű-
ködésével a tanári felkészülést ebben a 
tanévben is mintavideók, e-learning tan-
anyag és webináriumok segítették, vala-
mint, mivel az elsők között jelentkeztünk, 
papír alapon is megkaptuk a szép színes 
feladatlapokat, elkészíthető perselyeket 
és ajándék könyvjelzőket. 3. osztálytól 
8. osztályig mindenki részt vehetett egy 
ilyen órán. Alsóban Fodor Barbara és Ze-
lízi Mária tanító nénik matematika órán, 
felsőben Tóthné Leiter Júlia technika és 
gazdasági és pénzügyi ismeretek órán 

használta fel a kapott segédanyagokat. A 
Pénz7-hez kapcsolódva az Arany-héten 
folyó versenyek során az osztályok vir-
tuális aranypénzt gyűjtöttek. A versenye-
ken résztvevő gyerekek és eredményeik 
után, az osztály létszámának arányában 
kerültek az „aranyforintok” a virtuális 
osztályperselyekbe. Az Ebesi Gyerme-
kekért Alapítvány felajánlott egy-egy 
tortát a legeredményesebb alsós és felsős 
osztálynak. Sajnos az átadásra még nem 
kerülhetett sor a rendkívüli helyzet miatt, 
de ezúton is gratulálunk valamennyi osz-
tálynak, különösen a 2. a, valamint az 5. a 
és 5. b osztályoknak (ők egyforma ered-
ményt értek el), akik reméljük hamarosan 
megkaphatják a tortát!

Vigyázz! Kész! Pénz! verseny
A K&H Bank többfordulós pénzügyi ve-
télkedőjén az 5. a osztály két csapata vett 
részt. A második fordulóba tovább jutva, 
újabb feladatokat kellett megoldaniuk az 
ötfős csapatoknak. Nagyon ügyesek vol-
tak, sokat dolgoztak a feladatlapokkal. Saj-
nos az Aprópénzek csapat másfél ponttal, a 
Milliomos ötös csapat négy ponttal maradt 
le a régiós versenybe kerüléstől, ahova már 
csak öt csapatot hívtak  be. De jövőre újra 
megpróbálják! A csapatokat Tóthné Leiter 
Júlia készítette fel. Csapattagok: Krivács 
Zsófia, Herczeg Tímea, Molnár Melinda, 
Szolnoki Szintia és Villás Vitória (Apró-
pénzek), Árva Dominika, Balczó Boglár-
ka, Hanyu Imre, Jeges Gabriella és Szondi 
Boglárka (Milliomos ötös).

Ünnepi műsor március 15. tiszteletére

Nemzeti Ünnepünk alkalmából a 7. osz-
tályosok az 1848/49-es forradalom ki-
törésének eseményeit elevenítették meg 
műsorukkal. Összeállította Makainé Rácz 
Borbála és Subáné Kiss Gyöngyi osztály-
főnökök, Szabóné Tóth Katalin, dr. Jókay-
né Nánai Zsuzsanna tanárnők és Balogh 
Tamás tanár úr. A műsorban közreműköd-
tek a Hajdú Néptáncegyüttes tagjai, vala-
mint a Kék Ibolya Citeraegyüttes Nagy 
Anita tanárnő vezetésével. A dekoráció 
elkészítésében Érckövi Katalin tanárnő se-
gédkezett.

Rendhagyó módon a műsor csak az 
ebestv.hu csatornáján látható.

Iskolai színes hírek
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Újra sikeresen pályáztunk az 
Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím 

elnyerésére
Tisztelt Szülők! Kedves Érdeklődők, Part-
nereink és Támogatóink!

2017 után idén újra pályázatot nyújtot-
tunk be szakmai programjainkkal az Ok-
tatási Hivatalhoz, hogy elnyerjük és 3 év 
után tovább viselhessük az “Oktatási Hiva-
tal Bázisintézménye” címet.

„Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye” 
cím elnyerésére kiírt pályázat eredménye-
ként 356 köznevelési és szakképző intéz-
mény, tagintézmény került kiválasztásra 
országosan.

A pályázaton eredményesen szereplő 
intézményekkel az Oktatási Hivatal – az 
aláírás napjától 2023. június 15-ig tartó 
időtartamra szóló – Együttműködési meg-
állapodást köt. A kiválasztott intézmény az 
Együttműködési megállapodás aláírásának 
napjától használhatja „az Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye” címet.

Örömmel értesítek minden érdeklődőt, 
hogy „Az Oktatási Hivatal Bázisintézmé-
nye” cím elnyerésére meghirdetett pályázat 
eredményeként az Ebesi Arany János Ma-
gyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát érde-
mesnek ítélték az „Oktatási Hivatal Bázis-
intézménye” cím viselésére további 3 évre!

Hajdú-Bihar megyében 32 intézmény 
viselheti a címet, akik között 9 általános 
iskola található, és velünk együtt csupán 2 
vidéki általános iskola szerepel a listán!

A cím elnyerésével iskolánk a Hajdú-Bi-
har megyében működő köznevelési intéz-
mények pedagógiai eredményességének 
növelését támogatja úgy, hogy megosztja a 
már működő jó gyakorlatait, helyet és le-
hetőséget biztosít a műhelymunkák, bemu-

tató órák, versenyek, továbbképzések szá-
mára, bázisintézményi tevékenységünkkel 
katalizáljuk a pedagógiai szakmai közélet 
fejlődését, valamint elősegítjük a POK ál-
tal biztosított pedagógiai-szakmai szolgál-
tatásokhoz való méltányos hozzáférést.

A cím újbóli elnyerésével és a vele járó 
szélesebb körű szakmai munkával a követ-
kező évekre továbbra is biztosított az intéz-
ményünk és pedagógusaink további fejlő-
dése, valamint lehetőséget teremt a megyé-
ben betöltött szerepvállalásunk erősítésére.

Ezért itt is szeretném megköszönni pe-
dagógusaink áldozatos munkáját és partne-
reink támogatását, amiért hosszú távú cél-
jainkat, a gyermekeink jövőbeli sikeréért 
erőn felül támogatják.

Szűcs Norbert

Beiratkozás
Tisztelt Szülők!
Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, 
az általános iskolai beiratkozás folyamata 
a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az 
emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 
25.) EMMI határozata alapján történik. 

Amennyiben gyermeküket a lakóhely 
szerinti körzetes általános iskolába sze-
retnék beíratni, akkor az intézmény felé 
csak a szándék megerősítése szükséges, 
ebben az esetben a beiratkozás automa-
tikusan megtörténik. A beiratkozással 
kapcsolatos ügyintézésüket 2020. április 
28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra 
között végezhetik el. Amennyiben másik 
intézményt választanak, akkor kell benyúj-
tani jelentkezési kérelmet a kiválasztott 
iskolába.

A beiratkozással kapcsolatos további 
részletek iskolánk honlapján (ebesarany.
hu) megtekinthetők.

Tisztelt Szülők!
2020. március 16-tól – visszavonásig – is-
kolánk digitális munkarend szerint foly-
tatja munkáját. Kérjük Önöket, hogy a 
felmerülő ügyek intézését elektronikusan 
kezdeményezzék. Megértésüket köszön-
jük. Ebben az időszakban pedagógusaink 
összeállítják a következő hetek tantárgyi 
tematikáját, megjelölik a feldolgozandó 
tananyagokat, elkészítendő feladatokat. 
Ezeket az információkat hetente a szülők 
számára is hozzáférhetővé tesszük elekt-
ronikusan a honlapunkon. A tananyagot és 
a feladatokat a Google Classroom digitá-
lis platformon jelentetjük meg. A digitális 
munkarend ideje alatt a tanítási napokon 
7:00-17:00 óráig iskolánk ügyeletet tart.

Köszönet a segítségért
Ezúton szeretnénk megköszönni az Ebesi 
Gyermekekért Alapítvány nagylelkű ado-
mányát. Az alapítvány iskolánk tanulói 
számára mosható és fertőtleníthető masz-
kot varratott. A kuratórium tagjai szállítot-
ták házhoz a védőfelszerelést, amelyet a 
családok nagy örömmel fogadtak.

További híreink iskolánk honlapján 
(ebesarany.hu) megtekinthetők.

Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető 

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Mégsem egyedül
Szép futósikerek születtek az októbertől márciusig tartó Oxi-
gén kupán. Bár az összetett verseny ünnepélyes eredményhir-
detésére nem kerülhetett sor a koronavírus járvány miatt, mégis 
érdemes megemlíteni a maximumot nyújtó ebesi atlétákat. Az 
országos hírű, 6 fordulós versenysorozatban 2 ebesi futópalánta 
volt a legjobb 1500 méteren. Antal Csenge meggyőző fölénnyel 
lett bajnok úgy, hogy 1 évvel fiatalabb volt korcsoportjánál. 
Nyüvedi Nándor edzésmunkája és kitartása pedig holtverseny-
ben aranyérmet ért. A 65 év felettiek korcsoportjában a Lugosi 
házaspár is győzött 5 km-en. Ifj. Sós Barnabás győzelmeinek 
és Mészáros Tamás futásának is köszönhetően, a „Fürgelábak” 
Debrecen-Ebes vegyes csapat is aranyérmes lett. A pandémia 
miatt ugyan elmaradnak a tavaszi és kora nyári futóversenyek, 
de a gyerekek szorgalmasan készülnek, hogy edzettségüket 
megőrizzék. A közös futóedzések helyett egyénileg, eltérő idő-
pontokban sportolnak, személyre szabott edzéstervek alapján, 
heti három alkalommal.

Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok

Állás
Az Ebesi Alapszolgáltatási 
Központ és Idősek Otthona 

határozott időre főállású 
családsegítő munkatársat keres.

További részletek a  
www.ebes.hu oldalon.
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Ebesi Hírlap
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ADJA vagy

HAGYJA?
Ne hagyja elveszni adója 1%-át, 
adja inkább az ebesi gyerekeknek!
Támogassa személyi jövedelemadójának 
1%-ával az Ebesi Gyermekekért Alapítványt!

Több mint huszonöt éve dolgozunk az ebesi gyerekek 
érdekében, ez alatt kb. 40 millió forinttal 

segítettük az iskolában folyó munkát.

Tudjon meg többet alapítványunkról!

Adószámunk: 18544718-1-09
www.egya.net
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