
A TARTALOMBÓL...

Majális
7. oldal

30 éves az ebesi Alapszolgál-
tatási Központ – 3. oldal

Kirándultak az óvodások
 5. oldal

Iskolai színes hírek
9. oldal

II. Tiszadada-Tiszadob 
gátfutás – 11. oldal

Teljesültek a költségvetésben 
megfogalmazott célok

– összefoglaló a képviselő-testületi ülés április–május havi üléseiről –
Rendőrségi beszámoló

Dr. Gali Sándor rendőr 
alezredes, a Hajdúszobosz-
lói Rendőrkapitányság ve-
zetője a rendőrségről szóló 
törvény alapján megtartotta 
éves beszámolóját a telepü-
lés közbiztonságának elmúlt 
évi helyzetéről. A napirendi 
ponttal kapcsolatban kiemel-
te, hogy a község közrendje 
és közbiztonsága jó. Cél a 
lakosság biztonságérzetének 
további javítása, amelyet a 
jövőben igyekeznek minél 
hatékonyabban teljesíteni. 
Hangsúlyozta továbbá, hogy a 
településen működő polgárőr 
egyesület jelentős mértékben 
támogatta a rendészeti felada-
tok végrehajtását, mellyel elő-
segítette Ebes közbiztonsági 
helyzetének javítását. A testü-
let a beszámolót elfogadta.

Zárszámadás
A képviselő-testület meg-

tárgyalta és elfogadta az ön-
kormányzat 2014. évi zár-
számadásáról szóló rendeletet 
valamint a pénzmaradvány ki-
mutatást. Szabóné Karsai Má-
ria polgármester asszony ösz-
szességében elmondta, hogy 
takarékos gazdálkodással az 
önkormányzat eredményesen 
teljesítette a költségvetésben 
előírt célokat. A tavalyi évben 
önkormányzatunk több mint 
320 millió forintot fordított 
beruházásra. 

Diszkont kincstárjegy 
vásárlása

A képviselő-testület hatá-
rozatában döntött arról, hogy 

a rendelkezésre álló szabad 
pénzeszközeit, diszkont álla-
mi kincstárjegyben helyezi el. 
A kincstárjegy a legbiztonsá-
gosabb befektetési forma a 
tőkét és a hozamot az állam 
garantálja.

Beszámoló a települési 
gyermekvédelmi rendszer 
elmúlt évi tevékenységéről
Dr. Hajdu Miklós jegyző 

beszámolt a képviselő-testü-
letnek az önkormányzat 2014. 
évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi tevékenységéről. 
Polgármester asszony a napi-
rend tárgyalásakor kiemelte, 
hogy a község gyermekvédel-
mi rendszere jól működik, az 
önkormányzat a szociálisan 
hátrányos helyzetben lévő 
családokban nevelkedő gyer-
mekek és családjaik részére 
széleskörű ellátási formákat 
és jelentős támogatási össze-
geket biztosít. A gyermekvé-
delem terültén tevékenykedők 
elkötelezetten látják el felada-
taikat. A testület az előterjesz-
tést egyhangúlag elfogadta. 

Beszámoló a Polgármesteri 
Hivatal 2014. munkájáról
A Polgármesteri Hivatal 

2014. évi tevékenységével 
kapcsolatosan dr. Hajdu Mik-
lós jegyző elmondta, hogy a 
hivatal munkatársai a folya-
matosan változó jogszabályi 
környezetben is minden te-
rületen megfelelő színvona-
lon látták el a feladatukat az 
elmúlt évben. A jegyzői be-
számolót a képviselő-testület 
elfogadta. 

Döntés nyári 
gyermekétkeztetési pályázat 

benyújtásáról
A képviselő-testület egy-

hangú döntése alapján be-
nyújtásra került az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
által kiírt 2015. évi nyári gyer-
mekétkeztetésre vonatkozó 
pályázat. Amennyiben a pá-
lyázat támogatásban részesül, 
akkor a nyári időszakban 67 
gyerek ingyenes étkeztetésére 
kerülhet sor településünkön 
53 napon keresztül. 

Az ebesi általános iskola 
működtetésével kapcsolatos 

döntés
A testület döntése alapján a 

jövőben is az önkormányzat 
működteti az általános isko-
lát. A működtetői feladatkör 
az iskola épületének üzemel-
tetésével kapcsolatos közüze-
mi díjak fedezésére, valamint 
a technikai dolgozók bérének 
finanszírozására terjed ki. 
A pedagógusok bérét és az 
oktatói munkához közvetlenül 
kapcsolódó dologi kiadásokat 
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ biztosítja. 

Mérlegbeszámolók 
megtárgyalása

Megvitatta és elfogadta a 
testület az Ebesi Községgond-
nokság Kft., illetve az Ebesi 
Arany Oroszlán Zrt. 2014. évi 
mérlegbeszámolóit, valamint 
az Ebes Kulturális Közhasz-
nú Nonprofit Kft. 2014. évi 
szakmai és pénzügyi beszá-
molóját. 

Dr. Borku Csilla

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja
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Ebes útalapos útjainak gréderezése
A téli időszakot követően ismételten szakkivitelező vállalko-

zástól megrendeltük a település valamennyi útalapos útjainak 
gréderrel történő profilozását, egyidejűleg annak tömörítését, 
zúzottkővel történő kátyúzását, pótlását. A felújítás valamennyi 
útalapos utcát érintette. A profilozással érintett lakóutak hosz-
sza összesen 5402 fm, az utak szélessége változó, 3-5 m, így a 
megmunkált felület 22.209 m2. A gréderezésen túl szükségessé 
vált a kátyúk megszüntetése, amely 400 m2-en zúzottkő, illetve 
mart aszfalt terítéssel 5 cm vastagságban valósult meg. A kar-
bantartást követően a Horváth tanya mart aszfaltos útterítését is 
elvégezzük 5 cm vastagságban tömörítve 400 fm hosszon 4,0 m 
szélességben. Az így elvégzett útfelújítás közel 3 millió forintba 
került.

Általános Iskola napelem telepítése
Energetikai pályázaton elnyert támogatásból 50 kW teljesít-

ménnyel 200 db napelem telepítése történik, ami kiváltja az 
iskola éves elektromos energiaigényének 80%-os mennyiségét.

A kivitelezés összköltsége 35,4 millió Ft-ba kerül, mely 
100%-ban pályázati forrás.

Ebes Polgármesteri Hivatal II. ütem építése
A tavalyi évben megkezdődött a Polgármesteri Hivatal épü-

letének felújítása. A hátsó épület teljes felújítása és átépítése 
2014-ben megvalósult. Az idei esztendőben a közbeszerzési 
eljárás lebonyolítása után 2015. 04. 20-án megkezdődött a II. 
ütem, a főépület kivitelezése. A most épülő főépület hasznos 
alapterülete 522 m2. Az épületben helyet kap házasságkötő te-
rem, tárgyaló, tágas ügyféltér, irodák, vizesblokk és megvalósul 

a hivatal teljes akadálymentesítése. A kivitelezési munkát a HU-
MÁN-ÉP Kft. végzi bruttó 154 millió forint értékben.

Gépbeszerzés
Pályázati forrás igénybevételével fűnyíró traktor beszerzésére 

került sor mellyel gazdaságosabban vághatjuk a köztereinken 
lévő füvet. A John Deere kistraktor beszerzési értéke 1,8 millió 
forint.

Művelődési ház mellett a játszótér felé vezető járda 
megvilágítása

A beruházás során 10 db parkvilágító lámpatest került kiépí-
tésre.

A kivitelezés költsége: 270 ezer forint. 
Szabóné Karsai Mária polgármester

Dr. Hajdu Miklós jegyző

Önkormányzati hírek
– tájékoztatás 2015. évi I. féléves megvalósult és folyamatban lévő 

beruházásokról és felújításokról –

Felhívás 
véradásra

2015. július 16-án, csütörtö-
kön 14–17 óráig a Művelődé-
si Házban (Ebes, Kossuth u. 
33–35.) véradást szervezünk. 
Vért adhat minden egészséges, 
18–65 év közötti, minimum 
50 kg-os ember. A véradáshoz 
kérjük, hozza magával a TAJ-
kártyáját, a személyi igazolvá-
nyát és a lakcímkártyáját. 

a Védőnők

Felhívás 
nőgyógyászati 
rákszűrésre

2015. június 19-én, pénteken 
9–11 óra között nőgyógyásza-
ti rákszűrést szervezünk az 
Egészségházban. (Ebes, Kos-
suth u. 12.)

Előzetes bejelentkezés szük-
séges az 52/366-821-es tele-
fonszámon, vagy személyesen 
a védőnőknél.

1. Hétfő Dr. Szerze Róbert

2. Kedd Dr. Békési Zoltán

3. Szerda Dr. Békési Zoltán

4. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

5. Péntek Dr. Szerze Róbert

6. Szombat Dr. Szerze Róbert

7. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

8. Hétfő Dr. Socol Ilona

9. Kedd Dr. Csontos Gyula

10. Szerda Dr. Csontos Gyula

11. Csütörtök Dr. Szerze Péter

12. Péntek Dr. Szerze Péter

13. Szombat Dr. Csontos Gyula

14. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

15. Hétfő Dr. Socol Ilona

16. Kedd Dr. Békési Zoltán

17. Szerda Dr. Békési Zoltán

18. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

19. Péntek Dr. Socol Ilona

20. Szombat Dr. Csontos Gyula

21. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

22. Hétfő Dr. Socol Ilona

23. Kedd Dr. Csontos Gyula

24. Szerda Dr. Csontos Gyula

25. Csütörtök Dr. Szerze Péter

26. Péntek Dr. Szerze Péter

27. Szombat Dr. Socol Ilona

28. Vasárnap Dr. Socol Ilona

29. Hétfő Dr. Szerze Péter

30. Kedd Dr. Szerze Péter

Telefon: 06-30/698-0043
Dr. Varga Tamás igazgató főorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2015. június
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30 éves az ebesi Alapszolgáltatási Központ

2015. május 1-jén ünnepelte in-
tézményünk alapításának 30 éves 
évfordulóját. A neves alkalomból 
tartott ünnepséget 2015. május 
9-én tartottuk az ebesi Művelődé-
si Házban. 30 évvel ezelőtt, 1985. 
április 19-én tartott tanácsi ülésen 
született döntés arról, hogy főleg 
az egyedül élő, a családi gondos-
kodást nélkülöző idős személyek 
nappali gondozását szolgáló egye-
sített intézményt hozzanak létre 
1985. május 1-jétől. Az intézmény 
az időskorú emberek nappali gon-
dozását, háromszori étkezését volt 
hivatott biztosítani. Ezen intéz-
mény keretében valósult meg a 
házi szociális gondozói szolgálat 
és a szociális étkeztetés is. „Ezért 
a neve nem Öregek Napközi Ott-
hona, hanem Egyesített Egészség-
ügyi Intézmény” lesz, döntött az 
akkori tanácsülés. Azonban a hiva-
talos névtől, sokkal jobban tetszett 
mindenkinek az ÖNO (Öregek 
Napközi Otthona). Valóban, a név 
kifejezte, amiért létre hozták, hi-
szen azoknak, akik igénybe vették 
az ellátásokat ez a hely a második 
otthont jelentette. 1985. május 2-án 
megkezdődött az idősek ellátása az 
Ady Endre utca 4. szám alatt, mely-
nek vezetője Lévai Lászlóné, Irén-
ke volt, aki az intézményt nagysze-
rűen tudta irányítani. A régi fotók, 
a számtalan rendezvény, kirándulás 
mind arról árulkodnak, hogy igazi 
„élet” folyt a falak között. Napon-
ta készültek az intézmény tálaló 
konyháján a finom reggelik és 
uzsonnák. Gombosné Erzsike főzt-
jét mindenki szerette, senki nem 

hagyta volna ki a finom uzsonnát, 
hiszen a menüben szerepelt a pa-
lacsinta, a töltött káposzta, és még 
sok finomság. Irénke, a vezető asz-
szony, mindenkinek tortát sütött a 
születésnapjára, amely nagy öröm 
volt az ünnepelt részére. Az ebédet 
a régi étteremben főzték az ellátot-
tak részére, de sajnos az épületet le 
kellett bontani, így a hajdúszobosz-
lói Szociális Otthonból szállította 
ki az ebédet sok-sok éven át Jakab 
Attila, az intézmény dolgozója, 
mivel a bentlakásos intézménynek 
itt volt a telephelye. 1987-ben egy 
rendelet módosítás miatt az intéz-
mény neve Idősek Klubja lett, a 
feladatok azonban nem változtak. 
Egyre nagyobb igény jelentkezett 
a klubtagok részéről a műsoros, 
zenés rendezvényekre. A klubta-
gok közül szinte mindenki szere-
tett nótázni, népdalokat énekelni, 
ezért 1996-ban létrejött a Piros 
Rózsa Népdalkör. Az otthonos, de 
kicsi intézményben már alig fér-
tünk egy-egy klubdélutánon, ezért 
kértük az akkori fenntartónktól, 

hogy egy nagyobb épületet bizto-
sítson részünkre, mely 1997-ben 
meg is valósult. Az idősek klubja 
a település legrégebbi épületébe, 
a Görbe-Balogh kúriába költöz-
hetett. Az új, tágasabb helyet ki 
is használtuk, nagyon sok idősek 
találkozóját, kézimunka kiállítást, 
farsangi-, szüreti bált szerveztünk 
közösen az ebesi Művelődési Ház-
zal. 2000-ben lehetőség nyílt a jel-
zőrendszeres házi segítségnyújtás 
bevezetésére, melyet tizenhárom 
évig tudtunk működtetni kistér-
ségi ellátás keretében. 2002-ben, 
átadásra került az Arany Oroszlán 
Étterem és Panzió, így helyben 
biztosított lett a mindennapi me-
leg ebéd. 2004-ben egy pályázati 
lehetőségnek köszönhetően, új tár-
gyi eszközöket vásárolhattunk, a 
nevünk pedig a pályázati kiírás fel-
tételének megfelelően Gondozási 
Központra változott. A szolgáltatá-
saink továbbra sem változtak, egé-
szen 2006 szeptemberéig, amikor 
is bevezetésre került a Családsegí-
tő Szolgáltatás és a Gyermekjóléti 

Szolgáltató. Ezzel a két új helyi 
ellátás bevezetésével a lakosság 
részére teljes mértékben tudjuk 
biztosítani a szociális alapellátáso-
kat. Az igénybe vétel azt mutatja, 
hogy folyamatosan nő az ügyfelek 
száma. 2014. július 17-től műkö-
dik a Tanyagondnoki Szolgáltatás. 
Pályázati lehetőség igénybevé-
telével sikerült Ebes Község Ön-
kormányzatának egy Volkswagen 
kisbuszt nyerni 10 millió forint 
értékben. A lassan egy éve műkö-
dő szolgáltatás rendkívül népszerű 
a lakosság körében, főleg a kül-
területen élőknek könnyíti meg a 
községbe való bejutását, illetve a 
tanyagondnok bevásárol, kiváltja 
a gyógyszert és viszi az ebédet is 
az arra rászorulóknak. Úgy tűnik, 
az ezelőtt 30 évvel meghozott 
döntés nagyon jó volt, megterem-
tette az idős emberek, a nehezebb 
sorsú családok, egyének részére 
az alapvető segítségnyújtást. Tisz-
telet és  megbecsülés övezze elő-
deinket, akik az intézményünk el-
látottai voltak. Munkánkat tovább 
folytatva, arra törekszünk, hogy 
akik hozzánk fordulnak problé-
májukkal, lehetőségeinkhez mér-
ten a legtöbb segítséget megadjuk 
számukra. Reméljük, a követke-
ző jubileumi ünnepségen, már a 
szolgáltatások között üdvözölhet-
jük az idősek részére kialakításra 
kerülő bentlakásos intézményt is, 
melynek megvalósulásáért nagyon 
sokat tesz  Ebes Község Önkor-
mányzata.

Erdei Andrásné
intézményvezető    
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„Most aztán 
gyúrom, gyötröm, dagasztom,  
nincsen semmi panaszom. 
Megkelesztem, pihentetem, 
kemencébe beleteszem.”
(Orgoványi Anikó: Hogy készül a kiscipó? )

Kedves Ebesiek! 
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a Széchényi 
Ferenc Tájmúzeum és Községi Könyvtár udvarán ta-
lálható Falu kemencéje minden ebesi lakos számára, 
előzetes egyeztetést követően igénybe vehető.
Érdeklődni hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, a követke-
ző telefonszámokon: 06-20-404-80-44, 06-52-366-136

 

     tábor 
Általános iskolás gyerekek jelentkezését várjuk a 

Művelődési ház nyári napközis táborába. 

Időpont: 2015. június 29- július 3., Jelentkezési határidő: 2015. június 24. 

Ami rátok vár: 

• Gutenberg nyomában: papírmerítés, könyvkötészet 
• Kakaóscsiga hadművelet: tésztagyúrás, kemencézés 
• Legyél te is régész!- mini ásatás a múzeumban 
• Kézműves foglalkozások:bőrözés, gyöngyözés, drótékszer készítés    NE FELEDD! 
• Kirándulás a debreceni Agora Élményközpontba         MINDENT KIPRÓBÁLHATSZ, 
• Strandolás, bicajtúra, haditorna….és sok más.          DE SEMMI SEM KÖTELEZŐ! 

 
A tábor nyitva tartása: 7.00-17.00 óráig 
Tábor díja: 11.000,- Ft / fő, mely magában foglalja a belépő díjakat és a háromszori étkezést is. 
 

Érdeklődni a Községi Könyvtárban vagy a 06-20-404-8044-es telefonszámon lehet! 

Angol felsőfokú nyelvvizsgával ren-
delkezem. Általános- és középisko-
lásoknak, valamint az angol nyelv 
iránt érdeklődőknek, felkészítést és 
korrepetálást vállalok. Szántó Gerda 
tel.: 20/394-25-39

------------------------
Tevékenyen a Jövőnkért Szo-

ciális Szövetkezet szolgáltatásai: 
cipőjavítás, késélezés, kertek ka-
szálása, fűnyírás, kisebb házkörül 
végezhető munkákat vállalunk. 
Ebes, Rákóczi u 12 Új szolgálta-
tásunk az egészségért!  Előzetes 
bejelentkezéssel: Reflexológia

A reflexzóna masszázs serkenti 
a vér és nyirokkeringést, amivel a 
test öntisztulási képességét meg-
többszörözhetjük. Mivel erősíti az 
immunrendszert így az öngyógyí-
tó folyamatokat beindítja. Oldja a 
feszültséget, relaxál és kellemes 
közérzetet ad.

A reflexológia világszerte elis-
mert természetgyógyászati mód-
szer. Telefon: 06-70/334-5407.

Lakossági hirdetések

VII. SZENT IVÁN 
ÉJI VIGADALOM
Családi nap a Széchényi 
Ferenc Tájmúzeumban

2015. június 20-án, szombaton, 
16.00 órától 23.00 óráig

PROGRAMOK
16.00 Népi játszóház, arcfestés
  Bütykölde: gyertyamártás, 

mécsestartó készítése
16.00  RetróTár – a felújított 

Retró kiállítás megnyitása
17.00   „Nagyanyáink sütemé-

nyei” – sütivásár
  Fújjuk együtt a Piros Rózsa 

Népdalkörrel 
  Kószálás – Múzeumi kincs-

keresés
18.30 Slambuc vacsora 
19.00  „Nagyanyáink sütemé-

nyei” – receptverseny ered-
ményhirdetése

19.15 Táncház
20.15  Csillagászati előadás a deb-

receni Magnitúdó Csillagá-
szati Egyesület vezetőjének, 
Zajácz György előadásában

21.00  Varázslat a tűz körül Kiss-
né Varga Edittel

21.30  CsillagTúra – Távcsöves 
szemlélődés a rendezvény 
 végéig
Belépőjegy 500,– Ft,  

mely magában foglal egy tányér 
slambucot. 

Sütijegy: 500,– Ft

Ivánoknak és szülinaposoknak 
ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!
Szervező: Kulturális Kft.,  

bővebb információ kérhető  
az alábbi telefonszámon:  

06-52-366-136
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Kedves Szülők!
A 2015/16-os nevelési évre újként beiratkozott gyermekek szüleinek 

szülői értekezletet tartunk  
2015. június 15-én 10.00 órai kezdettel.

Téma:
1.  Általános tudnivalók, házirend
2.  Amire a gyermekének szüksége lesz az óvodában.
Megjelenésükre számítunk!

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

Nyitott Templom Éjszakája a Református Templomban!
2015. június 26-án, pénteken 21–24 óráig

Szeretettel várjuk azokat az érdeklődőket, akik még 
nem jártak templomunkban, de szeretnék megnézni.

Azokat is, akik jártak már nálunk, de vannak 
kérdéseik.

Mindent meg lehet kérdezni, mindent meg lehet nézni!

Szól az orgona, és kedves emberek várják találkozásra, 
beszélgetésre a betérőket. Szerény vendéglátás 

veszélye mindenkit fenyeget!

Éjfélkor közös elcsendesedéssel zárjuk  
a Nyitott Templom Éjszakáját.

Legyen a vendégünk, legyen találkozásunk!

Kirándultak az óvodások
A Benedek Elek Óvoda apraja-nagyja május 19-én 
Debrecenbe kirándult.

A Hortobágyi Nemze-
ti Park Igazgatósága 2015. 
februárjában vetélkedőt hir-
detett óvodásoknak „Játékos 
Hortobágy” címmel. Nagy 
örömmel jelentkeztünk erre, 
hisz ilyen jellegű versenyben 
óvodánk eddig még nem vett 
részt.

Nagycsoportosaink közül, 
olyan gyerekeket választot-
tunk ki az óvónénik segítsé-
gével, akik az átlagnál na-
gyobb érdeklődést mutatnak a 
természet iránt.

Így az öt fős „ZÖLDIKÉK” 
nevű kis csapatunk tagja lett 
Szabó Zsigmond, Szűcs Dá-
niel, Kovács Viktória, Szabó 
Barnabás és Csiha Bálint.

A vetélkedő ideje alatt há-
rom alkalommal kaptuk meg 
az egyre nehezedő feladato-
kat tartalmazó feladatlapokat, 

melyek a Hortobágy termé-
szeti és néprajzi értékeihez 
kapcsolódó érdekes és játékos 
feladványokat tartalmaztak. A 
gyerekek nagyon várták a for-
dulókat és nagy lelkesedéssel 
próbálták a feladványokat 
saját ismereteik, könyvekben 
való keresgetés és természete-

sen felnőtt segítségével meg-
oldani. A harmadik forduló 
végén minimális pontvesz-
teséggel – az első helyezett 
csapat és közöttünk csupán 3 
pont volt a különbség – a be-
nevezett 38 csapatból, óvodá-
saink az előkelő 10. helyezést 
érték el. 

Nagyon büszkék vagyunk a 
„ZÖLDIKÉK”-re!

Nagy Sándorné  
és Leiter Márta

óvodapedagógusok
„Zöld” munkacsoport

Óvodásaink sikere
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2015. április 22-én immár 
ötödik alkalommal került meg-
rendezésre a Széchenyi nap az 
általános iskola felső tagozato-
sai számára. Ennek helyszínéül 
a Művelődési ház szolgált, ahol 
az 5. és 6. osztályos nebulók az 
1830–1848-as időszak hétköz-
napjait ismerhették meg színes 
játékos foglalkozások keretén 
belül. Mindeközben a nagyte-
remben a „Reformkorra fel!” 
névre keresztelt, fordulatokban 
és feladatokban egyaránt gaz-
dag, interaktív társasjátékkal 
tehették próbára a történelmi 
tudásukat a versenyző 7. és 8. 
osztályos csapatok. Az izgal-
mas vetélkedőt sok nevetés, 
öröm – egy-egy nehéz kérdésre 
adott jó válasz esetén –, bosz-
szúság – egy „gyenge” értékű 
dobás után – jellemezte. 

A játék helyezése a követke-
zőképpen alakult:

I. 7.a osztály: Abai Evelin, 
Morvai Milán, Sós Barnabás, 
Kiss Gergely.

II. 7.b. osztály: Bodnár Zsó-
fia, Horváth Bence, Magyar 
Krisztián, Molnár Marianna.

III. 7.a osztály: Csízi Haj-
nalka, Gali Petra, Kaszás Bri-
gitta, Kovács Viktória.

Ezúton is szeretnénk a kö-
szönetet mondani a zsűri 
tagjainak: Eignerné Bartusz 
Andreának, a Kulturális Kft. 
ügyvezetőjének, Szűcs Nor-
bertnek, az ebesi általános 
iskola igazgatójának és Tá-
las Enikőnek, az ebesi álta-
lános iskola felső tagozatos 
történelem tanárnőjének. A 
köszönetnyilvánítás sorából 
nem maradhatnak ki azok a 
pedagógusok és külsős se-
gítők sem, akik a vetélkedő 
ideje alatt a kísérő programok 
lebonyolításában segítettek: 
Kovács József, Zelizi Krisz-
tina, Subáné Kiss Gyöngyi és 
Bálintné Bagdi Ibolya.

Reméljük, a következő év-
ben is hasonlóan fergeteges 
hangulatban találkozhatunk a 
reformkor történelmi kaland-
jaira vállalkozó diákokkal. 
Addig se feledjétek: Reform-
korra fel!

Kovács Sándor 
történész

„Reformkorra fel!”

www.harmatiautosiskola.hu

Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot 
indítunk Ebesen a Művelődési Házban

2015. június 2-án kedden 18,00 órakor 
2015. június 9-én kedden 18,00 órakor  

Szünidei Diákkedvezmény!
Diákigazolvánnyal rendelkező hallgatóknak

50 %-os tandíjkedvezmény!

Harmati 
Autósiskola

Jelentkezni lehet a helyszínen a Művelődési Házban, 
vagy 

Harmati Lászlónál a 06-20-988-95-96 telefonszámon
e-mailben: harmatilaszloo@gmail.com

OKÉV: 09-0287-04
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Tompeti és barátait nagy szeretettel fogadta az 
aprónép

Tatarek Rezsi jól megmozgatta a korán kelőketSzámos kíváncsi szempár követte a fellépők 
előadását

Sokan dalra fakadtak a közönségből

Különböző harci technikákkal mutatkozott be a 
Fehér Ököl karate szakosztály

Komonyi Zsuzsi kedvességével elvarázsolta a 
közönséget

Kaczor Feri igazi mulatós hangulatot teremtett

Igazi vadnyugati hangulatot varázsoltak 
produkciójukkal az iskolások

Egy kis mozgás mindenkinek kell – futás előtti 
bemelegítés

Dér Heni produkciójára táncra perdültek a 
fiatalok

Az iskola citera szakköre és énekkara nagy sikert 
aratott

Az erős emberek is kipróbálhatták magukat

Az egészségsátorban vérnyomás, vércukor- és 
koleszterinszint mérést végeztek

A Piros Rózsa Népdalkör népdalcsokorral 
kedveskedett a közönségnek

A mazsorettek parádés felvonulással 
szórakoztatták a közönséget

Bár az idő nem volt a legkegyesebb a majálisozókhoz, a remek hangulatot, jó kedvet még a kora esti eső sem tudta megzavarni. 
A sztárfellépők, a jó szervezés az ebesiek mellett még a környező településekről is idecsalogatta az embereket.  
Köszönetünket fejezzük ki a Magyar Sajt Kft.-nek, akik hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.

Képes beszámoló a sajt és bor ünnepéről  
– avagy így ünnepeltünk május elsején
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Ebesen 2015. április 20. és május 20. közötti időszakban hat bűn-
cselekmény és kettő tulajdon elleni szabálysértés jutott a rendőrség 
tudomására.

1. Ismeretlen tettes 2015. 04. 18-án a Tóth Árpád utca egyik lakásá-
ból az ott folyó költöztetés során eltulajdonított egy világos bézs színű 
pénztárcát, a benne lévő készpénzzel, egy pár arany karika fülbeva-
lóval, kettő darab arany karikagyűrűvel és egy darab pecsétgyűrűvel 
együtt. Az ügyben lopás vétség megalapozott gyanúja miatt büntető-
eljárás indult.

2. 2015. április 24-én 7 óra 30 perc körüli időben egy ebesi lakos a 
4-es számú főúton az általa vezetett személygépkocsival úgy vett részt 
a közúti közlekedésben, hogy az elindulást megelőzően a járműre – 
amely egyébként hatósági jelzéssel és engedéllyel nem rendelkezik 
– egy másik jármű rendszámát helyezte el. A rendőrök az ebesi férfit 
a helyszínen elfogták és előállították a Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányságra, majd vele szemben egyedi azonosító jel meghamisítása bűn-
tett megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult. 

3. Ismeretlen tettes 2015. 04. 29-én 18 óra és 2015. 05. 1-jén 9 óra 
közötti időben a Horváth tanyán lévő sertéstelepre bemászott, majd az 
egyik nyitott ólból 65 darab, egyenként kb. 15 kg-os malacot tulajdoní-
tott el. Az eltulajdonított malacok között 6 darab kanadai durok fajtájú 
malac volt, melyek különös ismertető jegye, hogy mindkét fülük egy-
egy helyen ki volt lyukasztva. Az ügyben lopás bűntettének megalapo-
zott gyanúja miatt büntetőeljárás indult.

4. Ismeretlen tettes 2015. 04. 30-a és 2015. 05. 1-je közötti időszak-
ban a Gázláng utca egyik lakása előtti füves területről kitört és eltu-
lajdonított egy kb. 4-5 cm törzsvastagságú 5 éves ecetfát, valamint a 
Platán sorról fűrésszel a földtől 1 méterre kivágott és eltulajdonított 
kettő – egy 5 cm és egy 10 cm törzsvastagságú – 6 éves platán fát. 
Az ügyben lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés elkövetése 
miatt előkészítő eljárás indult. A körzeti megbízottak a helyszínen adat-
gyűjtést hajtottak végre, amelynek eredményeként megállapítást nyert, 
hogy az ecetfát egy 18 éves, míg a két platánfát három ebesi fiú – 19, 
20 és 21 évesek – vágta ki, majd feldíszítve májusfaként használták fel.

   
5. Ismeretlen tettes 2015. 05. 1-jén 20 óra körüli időben a Művelődé-

si Ház mögötti parkban kiépített járda melletti lámpaoszlopok közül az 
egyik üvegét az égővel együtt összetörte. Az ügyben rongálással elkö-
vetett tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt előkészítő eljárás 

indult, amely során a körzeti megbí-
zottak adatgyűjtést végeztek, aminek 
eredményeként megállapították, hogy 
a lámpaburát és az égőt egy 16 éves 
ebesi fiú rongálta meg. 

6. 2015. 05. 02-án 1 óra 50 perc kö-
rüli időben a Művelődési Ház mögötti 
parkban megrendezett majális rendez-
vényen egy debreceni fiú kézzel betör-
te az egyik rendezvénysátorban elhe-
lyezett italhűtő hőszigetelt ablakát. A 
rendőrök a fiatalkorú fiút a helyszínen 
elfogták és vele szemben rongálás vét-
ség megalapozott gyanúja miatt bünte-
tőeljárást indított a rendőrkapitányság. 

7. Ismeretlen tettes 2015. 05. 7-én 7 
óra 45 perc és 17 óra közötti időben a 
Hárs utca egyik lakóházába az ablakot 
befeszítve bement, majd a lakást átku-
tatva onnan gyémánt és féldrágakővel 
díszített sárga és fehér arany ékszere-

ket tulajdonított el. Az ügyben nagyobb értékre dolog elleni erőszak-
kal elkövetett lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás 
indult.

8. Ismeretlen tettes 2015. 05. 10-én 2 óra és 6 óra közötti időben a 
Művelődési Ház mögötti parkban kiépített járda melletti lámpaoszlo-
pok közül az egyiket kitörte és eltulajdonította. Az ügyben lopás vétség 
gyanúja miatt büntetőeljárás indult. A körzeti megbízottak adatgyűjtés 

eredményeként azonosították a lámpaoszlopot eltulajdonító 20 éves 
ebesi fiút, akitől az oszlopot lefoglalták, majd visszaadták az önkor-
mányzat részére. 

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és ameny-
nyiben az előbbi eseményekkel kapcsolatban bármilyen információ-
val rendelkeznek, a bűncselekmények, szabálysértések időpontjában a 
helyszínen, illetve annak közelében jártak, esetleg látták az elköve-
tőket, avagy részükre megvételre kínálták az eltulajdonított tárgyakat, 
értesítsék a rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti 
megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelen-
téseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli: 

Mészáros József r. ftzls.  csoportvezető 06-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. főrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510
 vagy Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-
irányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976

Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden csütörtökön 16:00 és 

18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, Rá-
kóczi utca 6. szám alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor r.alezredes, kapitányságvezető

K É K  H Í R E K
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Országos siker angol nyelvből

A TITOK Oktatásszervező Bt. által 
szervezett London Bridge angol nyel-
vi verseny budapesti országos döntő-
jébe jutott iskolánk négy tanulója, 
ahol sikeresen helyt álltak.

A tanulók és a kísérő tanár utazási 
költségeihez az Ebesi Gyermekekért 
Alapítvány hozzájárult. Köszönet 
érte. Eredmények: 5. évfolyam – II. 
helyezett: Lajtai Tímea 5.b. osztályos 
tanuló, V. helyezett: Nagy Gergő 5.b. 
osztályos tanuló, XII. helyezett: Lente 
Márk 5.b. osztályos tanuló. 6. évfo-
lyam – II. helyezett Kiss Zoltán 6.a. 
osztályos tanuló. Felkészítő tanár: 
Trefán Gabriella.

Angol csapatverseny a 
Gönczyben

Április 23-án iskolánk tanulói a haj-
dúszoboszlói Gönczy Pál Általános 
iskolában körzeti angol nyelvi csa-
patversenyen vettek részt. Az alsós 
vegyes csapatok közül II. helyen 
végzett a Fodor Enikő (2.b.), Kovács 
Alexa (3.b.) és Szűcs Krisztina (4.b.) 
alkotta csapat. IV. helyen végeztek: 
Varga Olimpia (2.a.), Szentmiklósi 
Dorka (3.a.) és Tóth Eszter (4.a.). 
A felsős lánycsapatunk I. helyezést 
ért el. Csapattagok: Lajtai Tímea 
(5.b.), Szombati Vivien (6.b.), Gali 
Petra (7.a.) és Megyaszai Lili (8.a.). 
A felsős fiúcsapatunk a IV. helyen 
végzett. Csapattagok: Lajtai Levente 
(5.a.), Kiss Zoltán (6.a.), Beke Béla 
(7.a.) és Lakatos-Tálas Ákos (8.a.). 
Felkészítő tanárok: Tamássy Zoltán, 
Kathiné Sárkány Noémi, Csiháné Pá-
linkás Krisztina, Trefán Gabriella és 
Szulyák Anita. 

Országismeret angolul
Május 14-én iskolánk két csapattal 
képviseltette magát a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Gyakorló Általá-
nos Iskolájában megrendezett angol 
nyelvű országismereti versenyen, 
ahol egyik csapatunk a VIII. helyezést 
szerezte meg. 

Próba nyelvvizsgáztak 
tanulóink

BME középfokú próba nyelvvizsgát 
tartottunk iskolánkban, melyen 14 
tanuló vett részt. Nagy örömünkre 
három diák komplex nyelvvizsgája 
sikeres volt, valamint további nyolc 
diáknak vagy a szóbeli vagy az írás-

beli vizsgarész sikerült. Gratulálunk 
nekik! Hivatalosan 14 éves kortól 
tehetnek középfokú nyelvvizsgát a 
gyerekek, így ez egy nagyon szép 
eredménynek számít. Bár települé-
sünkön bárki részt vehetett volna ezen 
a megmérettetésen, sajnos senki nem 
élt vele. Mivel ettől az évtől kezdve 
tervezzük hagyománnyá tenni a ta-
vaszi nyelvvizsgát, reméljük, hogy 
Ebesről mások is részt vesznek majd 
rajta. Csiháné Pálinkás Krisztina

Megyei matematika versenyen 
jártunk

Május 15-én került megrendezésre 
a Bolyai Jánosról elnevezett megyei 
matematika verseny. Iskolánkat hét 
tanuló képviselte. A legeredménye-
sebb Piskó Jenő (8.a.) lett, aki a III. 
helyezést hozta el. Felkészítő tanár: 
Balogh Éva.

Elhozták diákjaink az első 
három helyezést

A hajdúszoboszlói Thököly Általános 
Iskolában megrendezett Tankerületi 
Alkalmazói Informatika Versenyen 
előkelő helyen végeztek tanulóink. 
Az 5-6. évfolyamosok versenyében 
Kiss Zoltán I., Lajtai Levente II., 
Nagy Gergő III., míg Csorvási Réka 
IV. helyen végeztek. A 7. évfolya-
mosok megmérettetésében III. he-
lyen Kaszás Brigitta, IV. helyen Kiss 
Gergely végeztek. A 8. évfolyamo-
sok versenyében Pásti Lajos I., míg 
Megyaszai Lili II. helyen végeztek. 
Felkészítő tanár: Kissné Lantos Éva. 

Hatan jártak a Varázsceruzán 
Iskolán hat tanulója vett részt má-
jus 15-én a nádudvari Kövy Sándor 
Általános Iskolában megrendezett 
Varázsceruza helyesírási versenyen. 
A gyerekek tollbamondást írtak, va-
lamint helyesírási tesztet oldottak 
meg. Résztvevők: Pető Boglárka 
(3.a.), Kovács Alexa (3.b.), Csiha 
Rebeka (4.a.), Nagy Kristóf (4.b.), 
Lajtai Levente (5.a.) és Lente Márk 
(5.b.). Felkészítő tanárok: Nagy Ani-
ta, Dzsudzsák Natália, Subáné Kiss 
Gyöngyi és Németi Jánosné. 

Sikeresen szerepeltek diákjaink 
a rajzpályázatokon

A Magyar Cetelem Bank 2015 márci-
usában pályázatot hirdetett meg a kör-
nyezettudatos gondolkodás erősítése 
jegyében. A pályázat témája: „Szerin-
tetek mi a legfontosabb tevékenység, 

amit a környezetünk megóvásáért te-
hetünk?” Ebben a témában vártak 
olyan képzőművészeti alkotást, 
amellyel fel tudjuk rá hívni a figyel-
met. A 2.a. és 2.b. osztály két tanítási 
nyelvű csoportjával közösen elkészí-
tettünk egy terepasztalt „Váltsuk 
zöldre a szürke napokat” címmel. A 
Cetelem zsűrije több mint 300 alkotás 
közül választotta ki azt a legjobb 15 
alkotást, amelynek eredményeképpen 
a pályázó osztály 150.000,- Ft-os, er-
dei iskolára fordítható támogatást 
nyert. A gyerekek kitartó, lelkes mun-
kája meghozta gyümölcsét, ugyanis a 
mi alkotásunk is a díjazottak között 
büszkélkedhetett. Felkészítő tanár: 
Horváth Éva.

2015 áprilisában a CBA rajzpályá-
zatot hirdetett „Rajzolj az iskoládért” 
címmel. A rajzpályázat témája: „Te 
hogyan szépítenéd meg a sulidat?”. A 
zsűri döntése alapján a nyertes, Fodor 
Enikő Liza 2.b. osztályos tanuló rajza 
lett. A nyeremény 700.000,- Ft, mely-
ből az iskola udvarán játszótér fog 
épülni. Felkészítő tanár: Horváth Éva

Bronz minősítéssel tértek haza 
drámásaink Nánásról

2015. április 25-én a művészeti isko-
la drámásai Hajdúnánáson a Weöres 
Sándor Országos Színjátszó Fesztivá-
lon vettek részt. Lázár Ervin: A költői 
verseny című darabjával készültek. A 
közönség körében nagy sikert arató 
előadást a zsűri bronz minősítéssel dí-
jazta. A csoport tagjai: Árva Martina, 
Kiss Csenge, Pintyák Vivien, Kovács 
Lukács Márton, Csiha Rebeka, Pócsi 
Zoé és Nagy Kristóf. Csoportvezető: 
Bálintné Bagdi Ibolya.

Iskolai sikerek a 
tudásbajnokságon

A Bendegúz Tudásbajnokság megyei 
döntőjében angol haladó tantárgyból 
I. helyen végzett Kiss Zoltán. Fel-
készítő tanár: Trefán Gabriella. Az 

angol kezdő tantárgyból II. helyen 
végzett Palcsu Nándor. Felkészítője: 
Tamássy Zoltán. Irodalom tantárgy-
ból a II. helyet szerezte meg Truczkai 
Sára, felkészítette Subáné Kiss Gyön-
gyi.

Robotszumó verseny

Május 22-én Területi Robotszumó 
Versenyt rendeztünk a National Inst-
ruments Mentor programjában részt-
vevő általános iskolák számára. A 
Svetits Katolikus Általános Iskolából, 
a nádudvari Kövy Sándor Általános 
Iskolából és a Huszár Gál Gimnázi-
um és Általános Iskolából érkeztek 
csapatok a versenyre. Az izgalmas 
csaták végén iskolánk két csapata is 
a dobogóra került: a Káb Elek csapa-
ta (csapattagok: Szoboszlai Botond, 
Sós Barnabás, Kiss Gergely) és a 
Ctr+Alt+Cipőtalp csapata (csapatta-
gok: Csiha László, Janik Barnabás, 
Magyar Zoltán és Piskó Jenő). Har-
madik helyen a Kövy Sándor Általá-
nos Iskola csapata végzett (csapatta-
gok: Kocsis Botond, Fejes Levente). 
A verseny lebonyolításában és a ver-
senybírói feladatok ellátásában Hor-
váth Margit, Szabó István és Krizsán 
Gábor, NI mentorok segítettek. Kö-
szönjük a verseny megszervezéséhez 
és jutalmazásához nyújtott segítségét 
a National Instrumentsnek, a Brixcity 
Lego márkaboltnak, a Török és Tár-
sai Tömítésgyártó és Szolgáltató Kft-
nek, az Ebesi Gyermekekért Alapít-
ványnak, és a „robotos” anyukáknak. 
Kissné Lantos Éva

Házi verseny angolból
Angol nyelvből 2015. április hónap-
ban 5-8. osztályosok körében házi-
verseny került megrendezésre. Ered-
mények: 5. évfolyam kéttannyelvű 
képzés – I. Lajtai Tímea 5.b., II. Nagy 
Gergő 5.b., III. Lente Márk 5.b. 6. év-
folyam kéttannyelvű képzés – I. Kiss 
Zoltán 6.a., II. Szombati Vivien 6.b., 
III. Csorvási Réka 6.b. 7. évfolyam 
kéttannyelvű képzés – I. Gali Petra 
7.a., II. Vágner Bálint 7.a., III. Szat-
mári Dorina 7.a. 7. évfolyam általá-
nos tantervű képzés – I. Tóth Benedek 
7.b., II. Fazekas Bence 7.b., III. Ma-
gyar Krisztián 7.b. és Herman Balázs 
7.b. 8. évfolyam kéttannyelvű képzés 
– I. Megyaszai Lili 8.a., II. Pásti Lajos 
8.a., III. Piskó Jenő 8.a. 8. évfolyam 
általános tantervű képzés – I. Tokai-
Kiss Krisztián 8.b., II. Vágner Zsuzsa 
8.b., III.  Tóth Sándor 8.b. Felkészítő 
tanárok: Trefán Gabriella, Csiháné 
Pálinkás Krisztina, Négyesiné Takács 
Szilvia és Szulyák Anita.

Iskolai színes hírek
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Jól szerepeltünk a megyei angol 

versenyen

A debreceni Lilla Téri Általános Is-
kolában szervezett megyei angol 
nyelvhasználati és nyelvhelyességi 
versenyen az ötödik évfolyamosok 
mezőnyében Lajtai Tímea (5.b.) V., 
Nagy Gergő (5.b.) XI. helyezést értek 
el. A hatodik évfolyamosok vertse-
nyében Kiss Zoltán (6.a.) I., Csorvá-
si Réka (6.b.) VI., Nagy Vivien Lili 
(6.b.) VII., Szombati Vivien (6.b.) 
X. helyezést értek el. A hetedik év-
folyamon II. helyezést ért el Vágner 
Bálint (7.a.), VI. helyen végzett Beke 
Béla (7.a.), míg VII. helyen Gali Pet-
ra (7.a.) végzett. A nyolcadikosok 
versenyében I. helyezéssel tért haza 
Megyaszai Lili (8.a.). Felkészítő ta-
nárok: Trefán Gabriella, Csiháné Pá-
linkás Krisztina és Szulyák Anita.

Éremeső az atlétika versenyen
Iskolánk május 6-án csapat- és május 
7-én egyéni városi atlétika versenyen 
vett részt. A verseny a Pávai Vajna 
Ferenc Általános Iskolában került 
megrendezésre. A csapat tagjai. (Dé-
zsi Ádám 8.a, Magyar Zoltán 8.a., 
Pinczés Illés 8.a.., Morvai Milán 7.a, 
Balogh László 7.b. és Kovács Mátyás 
7.b. osztályos tanulók) kislabda hají-
tás, súlylökés, távolugrás, 60 és 800 
m-es futás ügyességi számokban III. 
helyezést értek el a hat induló csapat 
közül. Egyéni versenyen Gali Petra 
7.a. osztályos tanuló 1500 m-en I. he-
lyezést, Takács Tamara 6.b. osztályos 
tanuló 600 m-en I., távolugrásban II. 
helyezést, Magyar Zoltán 8.a. osz-
tályos tanuló III. helyezést értek el. 
Morvai Milán

Újraélesztés felsőfokon 
Iskolánkban elsősegély- és újraélesz-
tési technikákat sajátíthattak el felsős 
tanulóink. Köszönetünket fejezzük ki 
a Gadóczy Györgynek és Nagy Vero-
nikának a közreműködésért. 

Több történelem versenyen 
mérettették meg magukat 

tanulóink
A TITOK Országos Levelezős Törté-
nelmi versenyen iskolánkból 3 csapat 
és egy tanuló indult. A legjobb ered-
ményt az 5.b. osztály csapata érte el, 
akik a 13. helyen végeztek. A csapat 
tagjai: Lente Márk, Simon Máté, 
Nagy Gergő, Dudik Zsófia és Hege-
dűs Levente. Egyéni kategóriában 
Fazekas Bence a 20. helyen végzett.

Az Országos Honismereti interne-
tes versenyen Kiss Csenge megyei 
10., Lente Márk megyei 12., Nyüvedi 
Nóra megyei 12., míg Nagy Gergő  
megyei 17. helyezést érte el. 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Tör-
ténelmi Emlékpark által szervezett 
Kerek Emese történelmi, néprajzi, 
természetismereti vetélkedősoroza-
ton a Kárpát-medencéből közel 200 
csapat vett részt. Iskolánkból 4 csapat 
nevezett. A legjobb eredményt a 7.a. 

Annonymus csapata szerezte. A csa-
pat tagjai: Gali Petra, Fecskán Janka, 
Csízi Hajnalka és Kovács Viktória. 
Az 5.b. Kleopátra csapatának színvo-
nalas, kreatív kézzel készített munká-
iból a zsűri beválogatta a középkori 
serleget, melyet Ópusztaszeren kiál-
lítottak. A csapat tagjai: Jankó Ivett, 
Pintyák Vivien, Janik Viktória és Kiss 
Csenge. Tálas Enikő

Tudni illik, hogy mi illik
A gyerekekkel akkor vagyunk elége-
dettek, ha úgy viselkednek, ahogy azt 
mi elvárjuk tőlük. Az illemszabályok 
szokássá válásában a család és az 
iskola is fontos szerepet kap, ugyan-
is a gyerekek nemcsak azt tanulják 
meg, amit mi akarunk, hanem azt is, 
amit másoktól látnak. Iskolánkban 
hagyományainkhoz híven minden 
tavasszal megrendezzük az illemtan 
vetélkedőt. Az alsó tagozatosok 5 fős 
csapatokban versenyeztek egymással. 
A gyerekek feladatlapokat, szólások, 
közmondások és keresztrejtvények 
megoldásával adtak számot tudásuk-
ról. A legilledelmesebb csapat a 4.b. 
osztály lett, a II. helyen a 3.a. osztály, 
III. helyen pedig a 4.a. végzett. A ve-
télkedőt Galgóczi Éva és Zakar Csilla 
tanító nénik szervezték meg. Remél-
jük, sok érdekes percet szereztünk 
a gyerekeknek, és ha még tanulni is 
tudtak belőle, elértük a célunkat! A 
felsősök versenyében I. helyen a 8.a., 
II. helyen az 5.b., míg III. helyen a 
7.a. osztály végzett. Felkészítők: 
Tóthné Leiter Júlia, Zakar Csilla és 
Galgóczi Éva.

V. helyen végeztünk a megyei 
elsősegély versenyen

5 fős csapattal képviseltük iskolánkat 
a Balmazújvárosban a megyei elsőse-
gély versenyen, ahol az V helyezést 
értük el. A csapat tagjai: Gali Petra, 
Sós Barnabás, Misák Veronika, Abai 
Evelin és Fecskán Janka. A versenyen 
a gyerekeknek különféle szituációkat 
kellett a legjobb tudásuk szerint meg-
oldaniuk, majd a vetélkedőt követően 
tornáztunk Béres Alexandrával, végül 
pedig élethű mentési bemutatón vet-
tünk részt. Ezúton szeretnénk köszö-
netünket kifejezni Gadóczy György-
nek a Hajdúszoboszlói Mentőállomás 
parancsnokának az önzetlen segítsé-
géért. Felkészítő: Kása Sándor

Befejeződött a házi kosárlabda 
bajnokság 

A házi kosárlabda bajnokságon az 
5-6. osztályosok versenyén a fiúknál 
I. helyen a 6.b., II. helyen a 6.a., III. 
helyen az 5.a., míg IV. helyen az 5.b. 
osztály csapata végzett. A lányok ver-
senyében I. helyen a 6.a., II. helyen a 
6.b., III. helyen az 5.b., míg IV. he-
lyen az 5.a. osztály csapata végzett.

Befejeződtek a bérletes 
előadások

Az idei bérletes színházi évadunk 
a Tűzrőlpattant Tündérország című 

nagy sikerű családi musical-lal zárult. 
Az 1-2. osztályos gyerekek nagyon 
jól szórakoztak a színvonalas előadá-
son.

Márokpapiban jártunk

2015. május 11-től 15-ig a hatodik 
évfolyamos gyerekek élményekben 
gazdag hetet tölthettek el Márokpapin 
a Csiperke Erdei Iskolában. Változa-
tos és izgalmas programok keretében 
– fabatkák gyűjtése mellett – sokat 
tanulhattak a diákok többek között az 
erdők, mezők élővilágáról, a csillagá-
szatról. Cserjeismereti- és hulladék-
gazdálkodási foglalkozásokon vehet-
tek részt. Mivel az időjárás is kedvező 
volt, sokat túrázhattak, kirándulhattak. 
A maguk gyűjtötte gyógynövényekből 
finom és egészséges teákat kóstolhat-
tak. Érdeklődéssel fogadták a madár-
gyűrűzést, a mikroszkópos vizsgála-
tot, a csillagtúrát. Nagy izgalommal 
várták a számháborút és az éjszakai 
bátorságpróbát. A színes programok 
mellett a gyerekek a mindennapos fel-
adatokból is kivették részüket, hiszen 
ők maguk terítettek, mosogattak, taka-
rítottak. A közös munkák, a csapatban 
dolgozás során erősödhetett a csapat-
szellem is. Úgy gondoljuk, hogy ez 
az erdei iskola felejthetetlen élményt 
nyújtott mindenkinek. Kissné Lantos 
Éva és Subáné Kiss Gyöngyi osztály-
főnökök

Látogatás a Terror Háza 
Múzeumba

Május 3-án a 8. osztályosok a Terror 
Háza Múzeumba látogattak el, ahol 
a XX. századi diktatúrák korszaká-
ról kaptak tárlatvezetést. A tanulókat 
több szülő és tanár is elkísérte. Tálas 
Enikő

Kézműves kirándulás 
Nyíregyházán a 
múzeumfaluban

Régi álmom teljesült azzal, hogy a 
vásári pénzből május 14-én elvihet-
tem a gyerekeket Nyíregyházára a 
múzeumfaluba. Az odalátogató úgy 
érzi, hogy visszafordult az idő kereke, 
a magyar népi építészet stílusjegyei 
láthatóak mintegy 7 és fél hektáros 
területen. Egy-egy tájegység építé-
szetét ebben a képzeletbeli faluban 
csodálhatjuk meg. Nem véletlen, 
hogy „Az év múzeuma 1996” elisme-
rő címet, 2006-ban pedig a „Család-
barát múzeum” oklevelet kapta ez a 
barátságos hely. A néprajzi múzeum-
ban a nagymamák is bekapcsolódtak 
a tevékenységünkbe, a batikolásba. A 
tárlatvezető segítségével bepillantást 

nyerhettünk a hajdani iskolai életbe. 
Megtekintettünk olyan régi kismes-
terségeket, mint például a borbély 
vagy a kádár. A kirándulásunk a sza-
tócsbolt látogatásával fejeződött be, 
ezt várták a legjobban a gyerekek. Ez-
úton szeretném köszönetemet kifejez-
ni mindazoknak, akik, segítségünkre 
voltak abban, hogy ez a kellemes ki-
rándulás létrejöhessen. Mindenkinek 
ajánlom szeretettel a csodálatos népi 
világot bemutató kis „falut”. Kádárné 
Domán Gyöngyi

Jó hangulatú túrán jártunk a 
Bükkben

Idén ismét tele busszal indultunk 
Felsőtárkányba egy kellemes 10 km-
es sétára. A Bükk csúcsainak leküz-
dése után a tóparton finom paprikás 
krumplit főztünk, amit jóízűen elfo-
gyasztottunk. Katona Erika

Papírgyűjtést szerveztünk

Az idei papírgyűjtő versenyen 9 ton-
na papírhulladékot gyűjtöttek össze 
tanulóink 110 ezer forint értékben. A 
legtöbb papírt a 6.a. osztály gyűjtötte, 
második helyen a 4.b., míg harmadik 
helyen a 4.a. osztály végzett.

Közel 12 millió forintot 
nyertünk a TÁMOP-os 

pályázaton
A pályázat intézményi innovációt cé-
loz meg, mely erdei iskolát, pe da gó-
gus -továbbképzést, nyelvi témahetet 
és sportrendezvényt foglal magában. 
A TÁMOP 3.1.4 C pályázat kereté-
ben 2015. június 12-én, pénteken 
17:00 órától előadást tart iskolánk-
ban Zacher Gábor toxikológus fő-
orvos. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! A rendezvény ingyenes.

Az Öveges-program keretében a 
hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gim-
názium partnereként labor került ki-
alakításra. A 7-8. osztályos tanulóink 
öt alkalommal vesznek részt labor-
gyakorlaton fizika, kémia és biológia 
tantárgyakból. 

Évzáró és ballagás
Az idei tanév tanévzáró ünnepsé-

gére 2015. június 20-án, szombaton 
8:00 órától kerül sor. A 8. osztályosok 
ballagási ünnepsége 2015. június 20-
án, szombaton 9:30 órától kerül meg-
rendezésre

Összeállította: 
Szűcs Norbert  

intézményvezető. 
Kása Sándor 

intézményvezető-helyettes
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Bici nénivel sakkoztunk

Az ESBE sakk szakosztályának tagjai Vitéz Sinka Brigitta „Bici néni" 
rekordkísérletének megvalósításában segítettek

Történelmei sikert arattak fu-
tóink áprilisban, hisz a tavalyi 
országos egyéni döntő után, 
leány és fiú csapatunk is me-
gyei mezei futó diákolimpiai 
bajnokokként jutott ki a gö-
döllői országos döntőre, ahol 
az erős középmezőnyben vé-
geztek. A legjobb eredményt 

Sós Barnabás érte el, aki kor-
csoportjában 236 versenyző 
közül a 8. legjobb helyezést 
érte el az országban. Köszönet 
az Önkormányzatnak, Miklós 
Leventének és Szentmiklósi 
Tamásnak a versenyzők szál-
lításáért.

Sós Barnabás

Diákolimpiai bajnok atlétáink

A Nagyerdei gyermek futóverseny első állomásán szépen sze-
repeltek iskolánk tanulói. Első helyezést értek el Egri Kincső, 
Mészáros Nóra és Fodor Norbert. Ezüstérmes lett Fodor Sza-
bolcs. Bronzérmet szereztek Fodor Enikő, Sós Anna és Fodor 
Levente. Negyedik helyezett lett Szentmiklósi Dorka. Ötödik 
helyen értek célba Egri Csenge és Fodor Tamás, hatodik helyen 
végzett Török Levente.

Sós Barnabás

Hajrá futás

Az április 18-án Debrecenben rendezett Nyírerdő futáson 5 ebesi 
versenyzőnk állt rajthoz. Sós Anna 2500 méteren két kategóriá-
ban is aranyérmes lett, ifj. Sós Barnabás 2500 méteren győzött, 
Fodor Norbert pedig ezüstérmes lett. Kiss Patrik 5000 méteren 
az ifjúsági versenyzők között nem talált legyőzőre, Sós Barnabás 
pedig 5 km-en abszolút és senior kategóriában is győzött.

Sós Barnabás

A Nyírerdő futás bajnokai
Idén már második alkalommal 

került megrendezésre a futóver-
seny, melyen közel 200 fő részt-
vevő indult különböző távokon 
úgy, mint 5 km, 10 km, 15 km, 
félmaraton és maraton. A gátfutás 
során a mezőny a Tisza-parti te-
lepülések közötti gáton, védelmi 
töltésen haladt egy természetvé-
delmi területen, ami plusz látni-
valót és élményt adott a résztve-
vőknek. A családias hangulathoz 
ebéd és légvár üzemeltetés is 
hozzájárult. Jelentősége Ebes vo-
natkozásban is volt, hiszen mind 
a szervezés, mind a résztvevők 
köre sok ebesit tudhat magáénak, 
így dobogóra is állhatott közülük 
néhány fő:

Maratoni táv: Enyediné Dobai 

Henriett 1. hely (absz. kategória)
Félmaraton: Varga Sándor 2. 

hely (absz.kategória); Nagy Ani-
ta 2. hely (saját korcsoport); Szo-
boszlai Boglárka 1. hely (saját 
korcsoport).

10 km: Léránt Antónia 3. hely 
(absz. kategória); 1. hely (saját 
korcsoport)

5 km: Enyedi Sára 2. hely 
(absz. kategória); 1. hely (saját 
korcsoport)

További ebesi futóink: Szo-
boszlainé Pellei Szilvia, Szobosz-
lai Csaba, Szoboszlai Botond, 
Kiss Róbert, Kovács Alexa, Ko-
vács Attila, Enyedi Luca.

Gratulálunk az eredményekhez 
és a teljesítéshez!

Enyedi Attila

II. Tiszadada-Tiszadob gátfutás
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„Akit párodul melléd rendelt az ég,  
Becsüld meg, szorítsd meg kezét, 
És ha minden álmod valósággá 
válik, 
Akkor se feledd el, Légy hű 
mindhalálig!” 

(Madách Imre) 
 

Kálmán Sándor és Kálmán Sándorné  Pásku Éva 
2015. 05. 15-én ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. 

Ebből az alkalomból szeretettel köszöntik: gyermekei, menyei és unokái. 
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Árva Endre és Árva Endréné 
2015. május 12-én ünnepelte 25. házassági évfordulóját.  
E jeles alkalomból köszönti őket, jó egészséget és sok 

boldogságot kíván: Apu és Anyu 

„Jó érezni azt, hogy szeretlek,  
Nagyon és egyre jobban, 
Ott bujkálni két szemedben, 
Rejtőzködni mosolyodban, 
Érezni, hogy szemeim 
Már szemeidben élnek és néznek. 
S érezni azt, hogy szép veled, 
És csak Veled teljes az élet.” 

Illyés Gyula 
 


