
A TARTALOMBÓL...

Jöjj el kedves Télapó… 
3. oldal

Képviselő-testületi hírek 
2. oldal

Iskolai színes hírek 
7–8. oldal

Egészség nap az óvodában 
6. oldal

Falugyűlésre várták a 
lakosokat – 4. oldal

Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

Kedves Ebesiek!
A karácsonyi készülődés, a várakozás ünnepi és reményteli perceiben köszöntöm Önöket. 
A karácsony a legszebb, legbensőségesebb ünnepünk. Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, 
hogy rohanó világunkban egy kis szünetet tartsunk és szeretteink körében békésen, meg-
hitten ünnepeljünk.

Álljunk meg egy pillanatra és vegyük észre, hogy a szent Karácsony nem csak egy 
ünnep, annál sokkal több, sokkal inkább érzés. A szeretet, az emlékezés, az együttlét élmé-
nye, ez az érzés különbözteti meg a hétköznapoktól. Meggyújtjuk a gyertyákat, emléke-
zünk azokra, akik már nincsenek velünk, és együtt ünnepelünk azokkal, akiket szeretünk. 

E gondolatok jegyében kívánok magam és képviselőtársaim nevében a település min-
den lakosának áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog 
új évet!

Szabóné Karsai Mária polgármester

Ady Endre: Karácsony 

XII. évf. 12. szám • 2013. december  Ingyenes kiadvány
Ebesi Hírlap

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek. 

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.

A templomba 
Hosszú sorba’ 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének. 

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Odahaza. 
De jó volna tiszta szívből 
– Úgy mint régen –
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent, 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni.

Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna, 
Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra.

Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget. 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni... 
Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra.
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Hamarosan elkezdődik a vasúti pálya korszerűsítése Ebesen
– beszámoló a képviselő-testület rendkívüli üléséről –

A december 4-én tartott ülé-
sen tárgyalt a képviselő-tes-
tület a vasút korszerűsíté-
sével összefüggő tervekről, 
elfogadták a 2014. évre vo-
natkozó intézményi térítési 
díjakat, valamint megalkot-
ták az átmeneti gazdálkodás-
ról szóló rendeletet. 

Napirendre került a 
vasút korszerűsítésével 
kapcsolatban felmerült, 

Ebest érintő tervek 
véleményezése

Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony arról adott 
tájékoztatást, hogy szeptember 
26-án tárgyalásokat folytattak 
a vasútvonal korszerűsítése 
kapcsán a mérnöki iroda és a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő Zrt. szakembereivel. Polgár-
mester asszony kifejtette, hogy 
ezen beruházás kivitelezésénél 
is a lakosság és a település ér-
dekekeit kell szem előtt tartani, 
hiszen a vasútvonal felújítása 
Ebes jövőjét hosszú távra be-
folyásolja. A testületi ülésen a 
meghívott szakemberek ismer-
tették a tanulmányterveket. A 
képviselő-testület hosszasan 
tárgyalta e napirendi pontot 
annak érdekében, hogy meg-
alapozott döntést hozhasson. A 
hat tanulmányterv változat át-
tekintése után a képviselő-tes-
tület egyhangúlag úgy döntött, 
hogy a legoptimálisabb terv 
kiválasztásához forgalmi ada-
tokat, illetve üzemeltetésre vo-
natkozó számításokat kérnek a 
szakemberektől. A testület ké-
sőbbi ülésén dönt majd arról, 
hogy melyik terv megvalósítá-
sát támogatja. 

Döntött a testület a 2014. évi 
intézményi térítési díjakkal 

kapcsolatosan
A jövő évi intézményi térítési 

díjakkal kapcsolatos előterjesz-
tés szerint az iskolában a térí-
tési díj minimálisan, ebéden-
ként öt forint összeggel, míg az 
Alapszolgáltatási Központban 
szintén csekély mértékben 13 
forinttal emelkedne. Az óvoda 
a térítési díjakon nem kíván 
emelni. A képviselő-testület a 
Pénzügyi Bizottság támogató 
javaslatára elfogadta a 2014. 
évi térítési díjakat. 

Elfogadta a képviselő-
testület a 2014. évi 

belső ellenőrzési tervvel 
kapcsolatos előterjesztést
Szabóné Karsai Mária pol-

gármester asszony ismertette 
a képviselő-testülettel a 2014. 
évre vonatkozó belső ellenőr-
zési tervet, melyet a képvise-
lő-testület egyhangúlag elfo-
gadott. 

Megalkotta a testület az 
átmeneti gazdálkodásról 

szóló rendeletet
Dr. Hajdu Miklós jegyző is-

mertette, hogy amíg az orszá-
gos költségvetés elfogadásra 
nem kerül, addig az önkor-
mányzatok a saját költségve-
tésüket nem tudják elkészíteni, 
hiszen az abban meghatározott 
adatok alapján lehet majd ter-
vezi a jövő évi helyi költségve-
tést. A zavartalan gazdálkodás 
biztosításához azonban szük-
séges megalkotnia a képvise-
lő-testületnek az átmeneti gaz-
dálkodásról szóló rendeletet. A 
Pénzügyi Bizottság javaslatára 
a képviselő-testület elfogad-
ta az átmeneti gazdálkodásról 
szóló rendelet megalkotására 
vonatkozó napirendi pontot. 

Tárgyalta a testület az ebesi 
volt szociális otthonnal 

kapcsolatos előterjesztést
Szabóné Karsai Mária pol-

gármester asszony elmondta, 
a testület a korábbi őszi ülésén 
tárgyalta az egyes állami in-
gatlanok ingyenes tulajdonba 
adásával kapcsolatos napiren-
det. Az önkormányzat akkor 
is, illetve 2013. év elejétől a 
törvény előkészítése során több 
alkalommal is jelezte, hogy a 

törvénybe kerüljön bele az ebesi 
volt szociális otthon, azonban 
az elfogadott törvény hatálya 
erre az ingatlanra nem terjedt 
ki. Ezt követően az önkormány-
zat egyeztetést folytatott a me-
gyei közgyűlés elnökével, mint 
az ingatlan korábbi tulajdonos 
önkormányzatának képviselő-
jével. A közgyűlés elnöke kér-
te, hogy a kialakult helyzetet 

ismertető megkereséssel éljen 
felé önkormányzatunk, és ezt 
tudja továbbítani az illetékes ál-
lami szervnek. Az ingatlan hely-
zetével kapcsolatos levél a fenti 
eljárás véghezvitelét követően 
továbbításra került a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium részé-
re. A minisztériumi válaszlevél 
szerint az ingatlan ingyenes tu-
lajdonba adására irányuló eljá-
rást az önkormányzat az előbbi-
ekben leírtaktól függetlenül egy 
másik törvényi rendelkezésre 
alapítottan kezdeményezheti. 
Az önkormányzati igényt az 
alapozza meg, hogy kötelező 
közfeladata ellátásához, a tele-
pülésüzemeltetéshez igényelné 
az érintett ingatlan ingyenes tu-
lajdonba adását, mivel jelenleg 
nincs az önkormányzat tulajdo-
nában olyan telephely, amely 
kifejezetten a településüzemel-
tetéshez kapcsolódó gépek, be-
rendezések tárolására alkalmas 
lenne. Ehhez kapcsolódóan 
szükséges lenne egy műhely 
kialakítása is, ahol a karban-
tartási munkálatokat el lehetne 
végezni. Mindezeken túl pedig 
helyet lehetne biztosítani a Te-
vékenyen a jövőnkért szociális 
szövetkezet telephelyének is. A 
Pénzügyi Bizottság támogató 

javaslatára a képviselő-testület 
az ingyenes használatba vételi 
eljárásra irányuló határozati ja-
vaslatot egyhangúlag elfogadta. 

Véleményezte a testület 
az ebesi általános iskola 

körzethatárára vonatkozó 
előterjesztést

A Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal Oktatási Főosztá-
lya megkereséssel élt az önkor-
mányzat felé annak tárgyában, 
miszerint a kormányhivatalnak 
az iskolák felvételi körzetének 
meghatározása során be kell 
szereznie az érintett település 
önkormányzatának véleményét 
is. A képviselő-testület a koráb-
bi álláspontjával egyezően az 
iskola felvételi körzetét Ebes 
község közigazgatási területé-
ben javasolta meghatározni. 

Egyéb testületi döntések
Polgármester asszony arról 

tájékoztatta a képviselő-testü-
letet, hogy az Európai Támo-
gatásokat Auditáló Főigazga-
tóság Regionális Programokat 
Ellenőrző Igazgatósága az 
iskola intézménybővítésével 
egybekötött rekonstrukciója 
elnevezésű projekt ellenőrzé-
sével kapcsolatos jelentését 
megküldte az önkormány-
zatnak. Ezen jelentés szerint 
a beruházás végrehajtása a 
vonatkozó jogszabályokban, 
belső eljárási rendekben és a 
támogatási szerződésekben 
előírtaknak megfelelt, szabály-
talanság nem történt. 

Eignerné Bartusz Andrea 
az Ebes Kulturális Közhasz-
nú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
arról tájékoztatott, hogy a Kft. 
190.000 Ft vissza nem téríten-
dő pályázati támogatást nyert, 
amelyet Uzonyi Pál egykori ta-
nyai iskolaigazgató saját rajza-
ival illusztrált, gyermekverses 
kötetének könyvbemutatójával 
egybekötött rendezvény megva-
lósítására kívánják felhasználni. 
Az Ecsetemben mesék élnek 
című gyermekverses kötettel 
méltó módon szeretnének meg-
emlékezni Uzonyi Pálról, aki 
idén ünnepelte volna születésé-
nek 90. évfordulóját. A könyv 
bemutatójára a tervek szerint 
januárban kerül majd sor. 

dr. Borku Csilla
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Jöjj el kedves Télapó... cím-
mel december 6-án 17 órától 
Mikulásváró délutánra invitál-
tunk minden kedves érdeklődő 
Gyereket és Felnőttet az ebesi 
Művelődési Házba. A zenés 
ráhangoló után a Mikulás is 
ellátogatott hozzánk, sok gye-
reknek örömet szerezve aján-
dékaival.

Ebes Kulturális  
Közhasznú Nonprofit Kft.

Jöjj el kedves 
Télapó…

December 14-én az ad-
venti időszakhoz kapcsolódó 
„Fény születése” című egész 
napos családi rendezvénnyel 
várták a Kulturális Kft. dol-
gozói a település kicsinye-
it, szüleiket, nagyszüleiket. 
Kora délelőtt ifj. Jakab Attila 
és barátai zenés ráhangolóval 
fogadták az érkezőket, majd 
az általános iskola drámata-
gozatos csoportjának inter-
aktív mikulás játékára ke-

rült sor. Délután a debreceni 
Ákom-Bákom bábcsoport A 
suszter manói című bábelő-
adása után zokni manót ké-
szíthettek a gyerekek.

A nap folyamán színes kéz-
műves programokban próbál-
hatták ki magukat az alkotni 
vágyók: lehetett mézeskalá-
csot díszíteni, gyöngyöt fűz-
ni, gyertyát mártani és színes 
fenyő díszeket készíteni.

A második alkalommal 

meghirdetett Betlehemi já-
szolkészítő pályázat ered-
ményhirdetésére szintén a 
rendezvényen került sor. A há-
rom nevezés, egy család tagja-
ihoz kötődött, így egy közös 
ajándékcsomagban részesült: 
Görög Gábor, Abai Evelin és 
Adorján Csongorné Vali. Gra-
tulálunk a nyereményhez!

„Múzeumok Mindenkinek” 
Program –  

A Széchényi Ferenc 
Tájmúzeum  

oktatási-képzési szerepének 
erősítése

TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-
0030

Fény születése – Adventi családi nap a művelődési házban
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Falugyűlésre várták  
a lakosokat

Az önkormányzat 2013. évi 
munkájáról, gazdálkodásáról, 
a jövő évi tervekről, illetve 
a lakosságot érintő és foglal-
koztató kérdésekről esett szó 
a november 29-én megtartott 
falugyűlésen. Így szó esett 
egyebek mellett a képvise-

lő-testület, a bizottságok, az 
intézmények munkájáról, a 
közfoglalkoztatás helyzetéről, 
a szociális és egészségügyi 
ellátó rendszer működéséről, 
a kulturális programokról, a 
civil szervezetek támogatásá-
ról, működéséről, a gazdálko-

dásról, valamint a megvaló-
sítandó tervekről. Mindezek 
mellett tájékoztató hangzott el 
a 4. számú főútvonal burkolat 
megerősítésével kapcsolatos 
projekt kivitelezési munkála-
tairól, a vasút korszerűsítésé-
vel kapcsolatos tervekről, a 

szennyvíz szolgáltatással ösz-
szefüggésben felmerülő kér-
désekről, valamint a hulladék-
szállítás aktualitásairól.

A falugyűlésen készült tele-
víziós felvételt megtekinthe-
tik a www.ebestv.hu oldalon.

dr. Borku Csilla

December 14-én tartotta évzáró rendezvényét az Egészséges 
Életmód Klub, ahol az étel allergiásokra is gondolva tej és to-
jásmentes süteményekkel és reform ételekkel készültek a részt-
vevők.

Sós Barnabás

A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium elismerésben ré-
szesítette az Európai Mobili-
tási Hét helyi szervezőit, akik 
munkájukkal hozzájárultak 
ahhoz, hogy településükön 
egészségesebb és biztonságo-
sabb környezetet alakítsanak 
ki. 

Idén összesen 129 telepü-
lés kapcsolódott be a szep-
temberi rendezvénysorozat-
ba, ezzel Magyarország a 
47 regisztrált ország közül 
a harmadik helyen végzett 
– jelentette ki Dr. Völner 
Pál infrastruktúráért felelős 
államtitkár 2013. december 
10-én, Budapesten. Európa 
legnagyobb közlekedési-
környezetvédelmi kampá-
nya minden évben szeptem-
ber 16. és 22. között válto-
zatos programokkal hívja 
fel a figyelmet a környezet-
kímélő közlekedési módok 
előnyeire. 

Az Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium a szakmai 
támogatás mellett elismer-
te a legeredményesebb és 
legötletesebb programokat 
összeállító szervezők köz-
reműködését. A települési 
programok előkészítésében 
legjobban teljesítő öt ön-
kormányzat között büsz-
keségünkre, Ebes is helyet 
kapott. (Ebes, Eger, Gyula, 
Mórahalom, Mosonmagyar-
óvár).

A programsorozat lebo-
nyolításában oroszlánrészt 
vállalt Sós Barnabás al-
polgármester, aki ezúton is 
szeretné megköszönni tá-
mogató közreműködését az 
önkormányzatnak, az Ebe-
si Polgárőr Egyesületnek,  
a rendőrségnek, az Ebesi 
Sportbarátok Egyesületnek, 
az óvodás és iskolás korú 
gyermekeknek

 dr. Borku Csilla

Díjátadás a minisztériumban

Évzáró az Életreform 
Klubban
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„Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény,
bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére!”

(Ézsaiás 50,10)

Kedves Testvéreim! Tisztelt Atyámfiai!
A gyorsan múló időben újra elérkezik karácsony szent ünnepe. 
S mert az idő tényleg túl gyorsan rohan, érezzük, hogy egyre 
több sötétséget hoz: öregséget, betegséget, magányt, csalódott-
ságot, panaszt. A földi út természetes tartozéka és kettőssége: a 
sötétség és ugyanakkor vágy a világosság után. Karácsony an-
nak az igazi örömüzenetnek az ünnepe, hogy Isten kibocsátja 
világosságát, elkészíti a mulandó ember számára a szabadulás 
útját, bensőséges közösséget  kínál önmagával, hogy ne legyünk 
remény nélkül, árván. Idén is éljük át együtt az ünnep igaz ere-
jét és üzenetét, találkozzunk a Megváltóval és egymással! Erre 
hívogatnak ünnepi alkalmaink is a Református Templomban, 
melyeknek rendje a következő: 
•  December 22. advent 4. vasárnapja: családi istentisztelet a 

hittanos gyerekek műsorával ¾ 10 órától.
•  December 25. Karácsony 1. napja: ünnepi istentisztelet úrva-

csorával, ¾ 10 órától.
•  December 26. Karácsony 2. napja: ünnepi istentisztelet ke-

resztelővel, ¾ 10 órától.
•  December 29. vasárnap: az esztendő utolsó istentisztelete ¾ 

10 órától.
•  2014. január 1. Újévi istentisztelet 14 órától.
•  Január 5. vasárnap: az esztendő első vasárnapi istentisztelete 

¾ 10 órától.
Szeretettel várjuk, szeretteivel, családjával együtt a közös ün-
neplésre!

Egyházközségünk Presbitériuma nevében is szeretettel kívá-
nunk áldott, békés ünneplést, és jó egészséget, erőt az újesz-
tendőben! 
Testvéri köszöntéssel és áldáskívánással:

Megyaszai Sándor gondnok
Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor

Karácsonyi miserend
Orosz Lőrinc plébános december 24-én éjféli misét, decem-
ber 25-én, délelőtt 11:30-kor római rítusú szent misét tart a 
katolikus templomban. 

MEGHÍVÓ
Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 

tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és családját 
2014. január 31-én 14 órától 

a „90 vers, 90 kép – a 90 éve született Uzonyi Pál 
művésztanárra emlékezve” 

című könyvbemutatóval egybekötött rendezvényére.

Helyszín: Művelődési Ház, Ebes Kossuth utca 32-34.

Bővebb információ: 06-52-366-136, 06-20-44-8044

A rendezvény a Balassi Intézet és a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal támogatásával valósul meg.

Szeretettel várunk minden táncolni vágyót korhatár nél-
kül 2014. február 1-től minden második szombaton a 
Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet edzésére, 
ahol különböző társas- és latin táncokat lehet elsajátítani 
profi oktatótól. A tanfolyam díja alkalmanként 500 ft/fő. 
Helyszín: Ebesi Művelődési Ház.  A tanfolyamra jelentkezni 
2014. január 18-ig lehet a 06-70-459-3714 telefonszámon és 
a gyorimartaandrea@gmail.com e-mail címen.

Január 11. Szombat 
(délután 2 órakor)

Madáretető 
gyalogtúra

Indulás:  Január 11. Szombat: Arany J. Ált. Isk. elől: du. 2 
órakor

Hazaérkezés: Délután 4 óra körül
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő réteges öltözet, madár-

eleség, esetleg madáretető
Szervezők:  Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület 

„Nótakörtől a népdalkörig”
címmel új időszaki kiállítás nyílik az ebesi Piros Rózsa Népdal-
kör elmúlt  20 évének történetéből 2014. január 17-én 17 órakor 
a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban. A kiállítást megnyitja Sző-
kéné dr. Vajda Mária phd, a debreceni Déri Múzeum főmuzeo-
lógusa, közreműködik a Piros Rózsa Népdalkör.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 
Eignerné Bartusz Andrea

2013. December 31. 23 óra 45 perc

Szilveszteri futás-
kocogás az újévbe

Ünnepeljük együtt az újévet mozgással!

Indulás:  December 31. 23 óra 55 perckor: Arany J. Ált. 
Isk. elől

Érkezés: 2014. Január 1. O óra 5 perckor
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő réteges öltözet, duda, jel-

mez 
Szervezők: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület
A futókat a Sportházban forró teával és alkoholmentes pezs-
gővel várjuk!
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Egészség nap az óvodában 

Óvodások Mikulása

Nyolc éve indították útjára  az 
Országos Gondolkodj Egészsé-
gesen ! Napot. 

Küldetésnek tekintik, hogy 
„minden gyermek önmaga le-
hessen”. A nap célja, hogy fel-
hívják a figyelmet az óvodásko-
rúak testi és lelki egészségneve-
lésének fontosságára.

A Gondolkodj Egészségesen! 
program egy civil kezdemé-
nyezés. Segítséget kínál az első 
három életév utáni legfontosabb 

időszakban - az óvodás korban 
–  a gyerekeket nevelő szülők-
nek és óvodapedagógusoknak 
abban, hogy a gyerekek olyan 
családi és intézményi környe-
zetben fejlődjenek, mely maxi-
mális esélyt biztosít számukra 
az egészséges felnőtté váláshoz .

Ehhez a kezdeményezéshez 
csatlakozott óvodánk is 2013. 
november 29-én. Már napokkal 
előtte szervezésbe kezdtünk. 
Szülői segítséggel sokféle gyü-

mölcs és zöldség került a kosa-
rakba. Csoportjainkban rendsze-
resen tartunk gyümölcsnapokat 
és napi szinten foglalkozunk az 
egészségvédelemmel, de ez a 
program kicsit másképpen irá-
nyította figyelmünket erre a té-
mára.

Az Országos Gondolkodj 
Egészségesen! Nap minden cso-
portban egy közös meséléssel 
kezdődött. Az égig érő mesefa 
c. mesét élvezettel hallgatták 
a gyerekek. A nap program-

ját színesítette még mozgásos 
drámajáték, zeneterápiás játék, 
zöldségekből és gyümölcsökből 
figurák készítése, majd azok el-
fogyasztása, ábrázoló tevékeny-
ség, beszélgetés az egészségvé-
delemről, zenés torna és játék a 
szabad levegőn.

A szervezők minden kiscso-
portot megajándékoztak egy 
Egészség Zsákkal, melyet a nap 
végén vehettek birtokba a gye-
rekek. 

„Zöld Munkacsoport”

A hagyományokhoz híven, 
pénteken délelőtt megérkezett 
óvodánkba a Mikulás. A csopor-
tokban a szülőkkel együtt várták 
a gyermekek a nagyszakállút, aki 
egy-egy vidám órácskát töltött a 
csigákkal, cicákkal, manókkal, 
pillangókkal, napocskákkal, ka-
ticákkal. Együtt játszott, jót be-
szélgetett az óvodásokkal, majd 
szétosztotta a megérdemelt cso-
magokat.

Délután – Ebes Község Ön-
kormányzata jóvoltából – külön-
járatú autóbuszokkal Hajdúszo-
boszlóra utaztunk, hogy részesei 
lehessünk a „Hajdúszoboszlóra 
költözik a Mikulás” program-
nak. Együtt vártuk a főtéren, 

majd közösen elkísértük a fürdő 
előtt felállított „házába”. Megér-
kezését a Bárdos Zenemanókkal 
vidám énekléssel köszöntöttük. 
Örömmel fogadtuk a finom 
mézest, szaloncukrot, melyet a 
Mikulás manói osztottak szét a 
gyermekeknek.

Természetesen Mikulásból 
sohasem elég, így szombaton 
reggel útra keltünk a Mikulás-
vonattal Budapestre. Nagy 
meglepetésünkre a vonaton ve-
lünk utazott a Mikulás is és aján-
dékokkal kedveskedett a gyer-
mekeknek.

Első programként a Fővárosi 
Nagycirkuszban az „Univer-
zum fényei” című műsorát néz-
tük meg, amely mindnyájunkat 
elkápráztatott, ámulatba ejtett. 
A világ legnagyszerűbb elefánt-
számát láthattuk, mely tavaly 
aranyfénybe borította a Monte-
carloi Nemzetközi Cirkusz-
fesztivált. Cirkuszi akrobaták 
tehetségét csodálhattuk meg a 
levegőben vagy éppen a kupola 
„plafonján”. Ellenállhatatlanul 
nevettető bohócok és a fantasz-
tikus illúziók tették teljessé ezt a 
kozmikus cirkuszálmot.

Ezt követően bő három óra 
szabad program állt minden csa-
lád, csoport részére. A lehetősé-
gek tára végtelen Budapesten: 
volt, aki a Vajda Hunyad várában 
tökfesztiválon vett részt, volt, 
aki múzeumokat látogatott, aki 
az állatkertet célozta meg vagy 
a Mikulásgyárra volt kíváncsi. 
De voltak olyanok is, akik fárad-
hatatlanul rótták a WestEnd City 
Center üzleteit, utcáit, illetve 
Budapest ünnepi fényeiben gyö-
nyörködött.

Feltöltődve, millió élmény-
nyel gazdagodva érkeztünk meg 
Ebesre a késő esti órákban.

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető
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Üzemlátogatáson jártunk a National 
Instrumentsnél

Iskolánk második éve pályázott sikeresen 
a National Instruments Mentor Program-
jába. Ennek keretei között működik a Ro-
botika szakkörünk, ahol a tanulók a prog-
ramozás alapjait tanulják meg játékos for-
mában. Novemberben üzemlátogatáson 
is részt vehettünk a National Instruments 
debreceni telephelyén, ahol láthattuk a 
különböző mérő- és vezérlőeszközök 
gyártási folyamatát. A szakkörösök több-
sége el is döntötte, hogy itt szeretne dol-
gozni majd. – Kissné Lantos Éva

Eredményesen szerepelt csapatunk a 
közlekedési versenyeken

A Hajdúszoboszlói Thököly István Álta-
lános Iskolában november 29-én megren-
dezett közlekedési versenyen az elméleti 
tesztlapok megoldása után ügyességi pá-
lyán vettek részt tanulóink. A vetélkedőn 
résztvevő gyerekeink minimális hibapont-
tal oldották meg a feladatokat és így nagy 
örömünkre csapatunk 1. helyezést ért el. 
 A csapat tagjai a következők: Varga 
Olimpia 1.a, Pálóczi Imre 2.a, Sós Anna 
3.b, Lajtai Levente 4.a.
A vetélkedősorozat megyei döntőjét a 
debreceni Vörösmarty Általános Iskola és 
AMI szervezte. 
14 iskola legjobbjai szerepeltek ezen a 
versenyen. Csapatunk itt is kiválóan tel-
jesített.
A csapat megyei II. helyezést ért el, és az 
egyéni teljesítmények is magas színvona-
lúak voltak.
Az egyéni versenyben Pálóczi Imre 2.a. és 

Sós Anna 3.b. megyei II., Lajtai Levente 
megyei III. helyezést ért el. Felkészítő ta-
nár: Zelízi Mária

Eredményesek voltak tanulóink a 
megyei Csapókerti Napokon és a 

hajdúszoboszlói angol nyelvű vers- és 
prózamondó versenyen

2013. november 29-én megyei idegen 
nyelvű vers- és prózamondó versenyt ren-
deztek a Csapókerti Általános Iskolában, 
ahol tanulóink is eredményesen szerepel-
tek. Népdaléneklésben az alsósok közül 
szólóban Kiss Csenge (4.a.) I. helyezést, 
az 5-6. osztályosok közül szólóban Gali 
Petra (6.a.) II. helyezést, míg a 7-8. osz-
tályosok csoport versenyében Kiss Virág, 
Kiss Nikolett és Zoltai Éva (8.a.) III. he-
lyezést értek el. Felkészítő tanárok: Kiss 
József, Fehér-Wargha Ibolya. Az angol 
vers-és prózamondó versenyen az alsósok 
közül Kathiné Sárkány Noémi felkészíté-
sével Kiss Csenge (4.a.) II., Árva Martina 
(4.a.) III. helyezést értek el. Az 5-6. osz-
tályosok versenyén Csízi Ildikó (5.b.) III. 
helyezést ért el, míg Palcsu Zalán (5.b.) 
különdíjat kapott. Az eredményes szerep-
lésre Csiháné Pálinkás Krisztina készítet-
te fel a gyerekeket. 
A hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Álta-
lános Iskolában rendezett angol nyelvű 
vers- és prózamondó versenyen a 3-4. 
osztályosok korcsoportjában Kiss Csenge 
(4.a.) I., Fodor Tamás (3.b.) III. helye-
zést értek el. Felkészítő tanárok: Kathiné 
Sárkány Noémi, Tamássy Zoltán és Kiss 
Barbara. Az 5-6. osztályosok versengé-
sében Palcsu Zalán I. helyezést ért el. 
Felkészítője Csiháné Pálinkás Krisztina. 
Mindkét versenyen részt vett, így dicsérő 
oklevelet vehetett át Lajtai Levente (4.a.), 
akit Kathiné Sárkány Noémi készített fel 
a megmérettetésre. Megtiszteltetés volt 
számunkra, hogy ezen a versenyen részt 
vehettünk, hiszen először fordult elő az, 
hogy nem csak hajdúszoboszlói iskolát 
hívtak meg a versenyre.

Kiváló helyezésekkel tértek haza 
tanulóink a megyei angol rejtvényfejtő 

versenyről
Egy hatodikos és egy hetedikes csapat 
indult a debreceni Fazekas Mihály Álta-
lános Iskolában megrendezett angol rejt-
vényfejtő versenyen. A verseny nagyon 
izgalmas és érdekes feladatokat tartalma-
zott, melyeknek megoldásában segítsé-
günkre volt az, hogy a gyerekek tanulnak 
célnyelvi civilizációt és földrajzot is. A 
hatodik évfolyam 19 csapatából az előke-
lő I. helyen végeztünk, míg hetedikeseink 

a 21 csapatból a VII. helyen szerepeltek. 
Csapataink: 6. osztály: Gali Petra és Mor-
vai Milán, 7. osztály: Megyaszai Lili és 
Lakatos-Tálas Ákos. Felkészítő tanárok: 
Trefán Gabriella és Arany Edina. 

Szépen szerepeltek a karatésok 
Gödöllőn

Három bronzéremmel tértek haza Gödöl-
lőről, a Fujinaga emlékversenyről kara-
tésaink. Az erős mezőny ellenére életük 
első versenyén szépen helyt álltak a gye-
rekek. A nyolc fős csapatból Pintyák Vi-
vien egy bronz, Kása Levente pedig két 
bronz éremmel térhetett haza.

Lezajlott a házi kosárlabda bajnokság

Dobos Judit szervezésével a 7-8. osztá-
lyosok között jó hangulatban lezajlott a 
házi kosárlabda bajnokság. A lányok kö-
zül legeredményesebbnek a 7.a. osztály 
bizonyult, őket követte a 8.a. osztály. 
Harmadik helyen a 7.b. osztály végzett, a 
negyedik pedig a 8.b. osztály lett. A fiúk 
küzdelmében a dobogó legfelső fokára a 
8.b. osztály csapata állhatott. Második he-
lyen a 8.a. osztály csapata végzett. A 7.a. 
osztályosok a harmadik, míg a 7.b. osztá-
lyosok a negyedik helyen végeztek. 

Iskolai színes hírek
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Elismerés versenyeken jól szereplő 
diákoknak

A havonta megrendezésre kerülő iskola-
gyűlésen a különféle versenyeken részt 
vevők oklevelet és ajándékokat vehettek át 
jutalmul. Ezúton is köszönjük Dzsudzsák 
Balázsnak a jutalom ajándékok felajánlá-
sát! A versenyeken elért eredményekhez 
gratulálunk!

Tanszaki bemutató órákkal zárták a 
művészeti iskolások a félévet

December 3-13. között tanszaki bemuta-
tó órákkal zárták a művészeti iskolások 
a félévet (furulya, ütő, rézfúvós, dráma, 
zongora és szintetizátor). A bemutató 
órákon a növendékek számot adtak eddi-
gi munkájukról. A jó hangulatú órákon a 
szülők is részt vehettek. 

Pályaválasztás előtt állnak 
nyolcadikosaink

2013. november 27-én pályaválasztási tá-
jékoztatót tartottunk a 8. osztályos szülők 
és tanulók számára. Ebben a tanévben 35 
végzős tanulónk van, akiknek többsége 
olyan középiskolába jelentkezik, amely 
központi írásbeli felvételit kér. A vizs-
gára való jelentkezési lapokat december 
01-ig postáztuk az illetékes iskolákba. 
Sajnos, Pályaválasztási Tájékoztató kis-
könyv nem került kiadásra a 2014/2015-
ös tanévre, amely megnehezíti egy kicsit 
a szülők és a tanulók dolgát. A központi 
írásbeli felvételire 2014. január 18-án 10 
órától kerül sor. A tanulói jelentkezési 
lapokat 2014. február 14-ig kell eljuttat-
nunk a középiskolákba. Mindenkinek si-

keres felvételi vizsgát kívánunk! – Tálas 
Enikő pályaválasztási felelős

Adventi koszorú készítés és karácsonyi 
vásár

December 4-én a kézműves szakkörösök 
Kádárné Domán Gyöngyi vezetésével 
ünnepi koszorút készítettek. A szakkör 
vezetője elmondta: „Korábban is tartot-
tam már foglalkozást, de közel sem ennyi 
érdeklődővel és ilyen meghitten, mint az 
idén. Ezúton szeretném kifejezni hálámat 
azoknak is, akik a karácsonyi vásár előké-
születeiben részt vettek, külön köszönöm 
Pető nagymama segítségét. Mindenkinek 
áldott karácsonyt kívánok”. Ebes főterén 
az iskola művészeti tanszakainak növen-
dékei által készített alkotásokból vásárol-
hattak az érdeklődők, mely adományok-
kal az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 
közreműködésével az iskolásokat segíthe-
ti. Várunk mindenkit szeretettel!

Iskola pszichológusi tanácsadás heti 
két alkalommal

Decembertől heti két alkalommal Csirkés 
Judit pszichológus látja el az iskolás korú 
gyermekek pszichológiai gondozását. 

Fergeteges hangulatú Mikulás bulikon 
szórakozhattak a gyerekek

A hagyományokhoz híven idén is osztály 
partyk keretében kerültek megrendezésre 
a Mikulás bulik. A jó hangulatról minden 
felsős osztály maga gondoskodott, míg az 
alsósokhoz maga a „nagyszakállú” hozta 
el az ajándékokat. Az 1-2. osztályosok 

mindezeken túl ellátogattak a Hajdúszo-
boszlón megrendezett Mikulás napi ün-
nepségre is. Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani Ebes Község Önkormányzatá-
nak, hogy a gyermekek szállítását bizto-
sította számunkra. 

Idén is csatlakoztunk a cipős doboz 
akcióhoz

Iskolánkban már hagyomány a Baptista 
Szeretetszolgálat karácsonyi cipős do-
boz akciójához való csatlakozás. Idén is 
sikerült 39 darab szépen becsomagolt ci-
pős dobozt megtölteni ajándékokkal. A 
legtöbb doboz az elsősöktől érkezett, de 
a 2.a., 4.b., 5.b. és a 8.b. is több dobozt 
ajánlott fel. – Tóthné Leiter Júlia

A magam, a nevelő testület és a gyermekek 
nevében ezúton is szeretném megköszönni 
a szülőknek, a szülői munkaközösségnek, 
az Ebesi Gyermekekért Alapítványnak, 
Ebes Község Önkormányzat képviselő-
testületének, polgármester asszonynak az 
egész éves eredményes együttműködést! 

Továbbra is számítunk együttműködésük-
re! Akik továbbra is szeretnék támogatni 
az ebesi iskolás gyermekeket, azok meg-
tehetik az Ebesi Gyermekekért Alapítvá-
nyon keresztül, a Balmazújváros és Vidéke 
Takarékszövetkezet 59900036-11014234 
számlaszámán. 

Minden kedves Ebesi lakosnak kívánunk 
áldott, békés karácsonyi ünnepeket! – 
Szűcs Norbert intézményvezető
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Ebesen 2013. november 19. és 2013. december 13. közötti 
időszakban négy bűncselekmény, egy becsületsértés, kettő lopás és 
egy rablás történt. 
1. 2013.11.19-én a Postahivatal egyik kézbesítője részére kiadott 
készpénz és árukészlet egy részét ismeretlen személy, ismeretlen 
körülmények között eltulajdonította. Az ügyben lopás elkövetése 
miatt büntetőeljárás indult.
2. 2013.11.29-én 12:00 és 12:10 óra közötti időben egy 
hajdúsámsoni férfi a Forrás út 2. szám alatti Forrás Áruházból 4 
darab Energizer típusú elemről az áruvédelmi címkét eltávolította, 
majd azokat eltulajdonította, de cselekményében a biztonsági őr 
tetten érte. Az elkövetővel szemben lopás miatt büntetőeljárás 
indult. 
3. 2013.11.30-át megelőző időszakban egy ebesi lakos az 
interneten facebook hozzászólásokban egy ebesi lakosról, annak 

közmegbízatása teljesítésével kapcsolatban valótlan és a becsületét 
sértő dolgokat közölt, illetve állított. Az ügyben becsületsértés 
elkövetése miatt büntetőeljárás indult. 
4. A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság rablás bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt rendelt el nyomozást 
09050/1105/2013. bü. számon ismeretlen tettes ellen. A 
rendelkezésre álló adatok szerint 2013. december 4-én 11 óra 
körüli időben egy ebesi lakos hazafelé tartott, amikor egy férfi 
útbaigazítást kért tőle. A 75 éves idős bácsi egy darabig elkísérte 
az ismeretlent, majd a tettes a Szent István utcában a sértettet 
hátulról ellökte, aki a földre esett és elejtette a táskáját a benne 
lévő készpénzzel együtt. A rabló a táskát felkapta és elmenekült a 
helyszínről. Az ismeretlen férfi 20-25 év körüli, 165-170 centiméter 
magas, átlagos testalkatú, rövid barna hajú. A Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya kéri, hogy aki a képen látható 
férfit felismeri, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel 

kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a nap 24 órájában 
elérhető 06-30/248-8754 telefonszámot, illetve névtelensége 
megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-
555-111 „Telefontanú” zöld számán (H-Cs: 8.-16., P: 8.-13.), a 107, 
vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy 
értesítse a település körzeti megbízottjait, polgárőreit az alábbi 
telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.
Mészáros József r. tzls. csoportvezető +36-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott +36-30/382-6584
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott még nincs
Sági József r. tőrm. körzeti megbízott még nincs
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Ügyelete 06 52/558-510
vagy 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok
Ebesi Polgárőr Egyesület  +36-30/621-6976
A körzeti megbízottak fogadóórát minden csütörtökön 16:00 és 
18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, 
Széche nyi tér 1. szám alatt tartanak.
Minden Kedves Ebesi lakosnak Boldog, Békés Karácsonyt és 
Sikeres, Biztonságos Új Esztendőt kívánok! 

Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető

Kék hírek

Hogyan közlekedjünk kerékpárral? – 5. rész
Egyirányú forgalmú úton, amelyet a 104. és 105. ábrán látható közúti 

jelzőtáblával jelöltek, csak a táblán látható irányban szabad közlekedni. 
Kerékpáros csak abban az esetben 

közlekedhet egyirányú úton a forgalom-
mal szemben, amennyiben azt a közúti 
jelzések megengedik. Ez a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy a kerékpáros csak 
olyan egyirányú forgalmú úton közle-
kedhet a forgalommal szemben, ahol az 

„Egyirányú forgalmú út” közúti jelzőtábla alatt erre utaló kiegészítő táblát 
helyeztek el, mely a 105/a. ábrán látható. Valamint az egyirányú forgalmú 
út végén lévő – az 53. ábrán látható – „Behajtani tilos” közúti jelzőtábla 
alatt az 59/a. ábrán látható kiegészítő táblát helyeztek el. Ezek együttesen a 
mellékelt fényképen is láthatóak. Minden más esetben egyirányú forgalmú 
úton a forgalommal szemben kerékpárral közlekedni tilos.

A gyalogátkelőhely a gyalogosoknak az úttesten történő áthaladására

       

   
szolgál, így ott csak gyalogosok közlekedhetnek, ezért azon kerékpárral 
áthajtani tilos, a kerékpáros a gyalogátkelőhelyen csak a kerékpárról le-
szállva gyalogosan haladhat át. A gyalogátkelőhelyen szabálytalanul ke-
rékpárral történő áthaladás nagyon veszélyes, mivel a járművezetők ott 
csak gyalogosok közlekedésére számítanak, így az attól gyorsabb haladásra 
képes kerékpár könnyen megtévesztheti a járművezetőt és baleset kialaku-
lásához vezethet, másrészt a gyalogátkelőhelyen a kerékpárost nem illeti 
meg áthaladási elsőbbség. 

A kerékpárral történő elinduláskor elsőbbséget kell adni az úttesten köz-
lekedő minden járműnek, tehát az ott közlekedő járműveket sem hirtelen 
fékezésre, sem hirtelen irányváltoztatásra kényszeríteni nem lehet. 

Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető
(Folytatjuk)
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Megrendezték az I. floorball házi bajnokságot

Az „Év Sportolója” Ebesen – ifj. Sós Barnabás

2013.12.07-én megrendezésre került az Ebesi Sportbarátok 
Sportegyesület floorball szakosztálya által az I. Mikulásnapi 
Floorball Házi bajnokság. A rendezvénynek az Arany J. Általános 
Iskola tornaterme adott otthont. A bajnokság a felső tagozatosok 
között volt meghirdetve, két korcsoportban (I. kcs.: 5-6. osztályo-
sok, II.kcs.: 7-8. osztályosok). Az I. korcsoportban 4 csapat adta le 
nevezését, míg a II. korcsoportban most csak két csapat nevezett. A 
7-8. osztályosok kis létszámára tekintettel, két csoport került kiala-
kításra, ahol a csapatok körmérkőzésekkel döntötték el a csoporton 

belüli rangsort, majd a csoportok első két helyezettje keresztbe ját-
szott a másik csoport első két helyezettjével. A papírforma igazoló-
dott, hiszen a két II. korcsoportos csapat a csoportja élén végzett. A 
keresztjátékok után a két „nagy” csapat egymás között döntötte el 
a bajnoki cím sorsát, majd a két legeredményesebb I. korcsoportos 
csapat is eldöntötte, hogy kié lesz az első hely.

A házi bajnokság megnyitóján és az első mérkőzéseken is jelen 
volt, és buzdította a tanulókat Szűcs Norbert igazgató úr.

A mérkőzések és az eredményhirdetés közötti szünetben a szak-
osztály felkérésére iskolánkba érkező Varga Gergő segédkezett a 

gyerekek szórakoztatásában. Gergő a magyar felnőtt férfi floorball 
válogatott oszlopos tagja, klubcsapataival többször szerzett magyar 
bajnoki címet, kupagyőzelmet. Háta mögött tudhat több nemzetkö-
zi mérkőzést, európa- és világbajnokságot, fiatal kora ellenére. Ger-
gő rögtönzött technikai bemutatót tartott a gyerekeknek, mit lehet 
művelni a labdával és az ütővel, majd a bátrabbak kihívhatták egy 
az egy elleni párbajra.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen Gergő segített átadni az ok-
leveleket és -a Mikulás naphoz híven- a csoki télapókat.

Örömmel nyugtáztuk, hogy a rövid hétvége ellenére is sok érdek-
lődő és sok sportolni, versenyezni vágyó fiatal jelent meg a rendez-
vényen, tovább növelve azt a boldogságot, hogy Bordás Fanni és 
Veres Júlia 5. osztályos tanulók személyében lányok is tiszteletüket 
tették, és bátran összemérték magukat a fiúk táborában.

Csapatok (a végeredmény sorrendjében): 
I. korcsoport

1. 
„Verhetetlenek”
Fodor Norbert
Palcsu Zalán
Szoboszlai Botond

2.
„Futók”
Magyar Bence
Magyar Dávid
Sós Barnabás

3.
„Floorball hercegei”
Kiss Zoltán
Szabó Péter
Nagy Martin

4.
„Fekete Bikák”
Bordás Fanni
Veress Júlia
Szőke Zoltán

II. korcsoport
1.
„Tápos cicafiúk”
Egri Csaba
Lakatos-Tálas Péter
Villás Krisztián

2.
„Bajszos szakmunkások”
Lakatos-Tálas Ákos
Molnár Péter
Villás Levente

Makai Zsolt – Ebesi Sportbarátok

Mint minden évben idén is a 
szakosztályok javaslata alap-
ján az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesület átadta 
az „Év Sportolója” díjat és 
az ehhez kapcsolódó ván-
dorserleget. Idén a legtöbb 
szavazatot ifj. Sós Barnabás 
kapta, aki másodszor vihette 
haza otthonába a vándorser-
leget.

Milyen érzésekkel vetted át a 
serleget immáron második al-
kalommal?
ifj. Sós Barnabás: Nagyon 
meglepődtem és örültem, hogy 
ismét rám esett a választás, 
mert nagyon sok ügyes gyerek 
van Ebesen.
Mit tartasz az idei legnagyobb 
sikerednek a sakk és az atlétika 
versenyeid közül?
ifj. Sós Barnabás: Sakkból 
az idei évben 4. alkalommal 
is sikerült a Hajdú kupán és a 
Megyei diákolimpián győz-

nöm, valamint az Országos 
diákolimpiai 5. helye értékes 
számomra. Futásból a S-Ebes 
első és a debreceni Fórum, 
valamint a szoboszlói mezei 
futóverseny 2. helye a legem-
lékezetesebb.
Hogyan telik egy átlagos he-
ted?
ifj. Sós Barnabás: A tanulás 
és a délutáni iskolai elfoglalt-
ságok mellett heti 3 futóedzé-
sem van, valamint 10-12 órát 
sakkozok. Hétvégén általában 
sakkversenyen vagyok, vagy a 
bajnokságban ülök asztalhoz. 
Azért jut időm néha a baráta-
imra és játékra is.
Milyen céljaid vannak a sakk 
és az atlétika világában? Me-
lyik az, amit egy kicsit jobban 
szeretsz és miért?
ifj. Sós Barnabás: A sakknak 
nagyon sokat köszönhetek. 
Szeretnék korcsoportomban a 
legjobb 3 között lenni az or-
szágban és később oktatni a 

gyerekeket. A futás sokat se-
gít a sakkban is, hisz kitartóbb 
vagyok tőle. Jövőre még több 
versenyen indulok és szeret-
nék szép eredményeket elérni 
a megyei futóversenyeken. A 
sakkot és az atlétikát is egyfor-
mán szeretem, mert az egyik 
fizikailag, a másik szellemileg 
fejleszt. 
Milyen motiváció segít hozzá 
ezekhez a sikerekhez?
ifj. Sós Barnabás: A szülői 
példamutatás és hogy talán 
én is tudok segíteni azoknak 
a gyerekeknek, akik még nem 
találták meg céljaikat. 
Mit tudnál ajánlani azoknak a 
sportolóknak, akik szeretnének 
hozzád hasonlóan teljesíteni, 
mivel bíztatnád őket?
ifj. Sós Barnabás: Legyenek 
még szorgalmasabbak és kitar-
tóbban. Ne adják fel álmaikat 
és a rendszeresség előbb-utóbb 
meghozza az eredményt.

Ebesi Sportbarátok 
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Az „Év Sportbarátja” – 
Szőke Imre

Idén először az „Év Sport-
barátja” díjjal ismerték el a 
sport iránt elkötelezett, lelkes 
sportbarátot. A díjat Szőke 
Imre vehette át. 

Meglepődtél a cím elnyeré-
sén? Foglald össze mit éreztél, 
amikor átvetted a serleget?

Szőke Imre: Igen, nagyon 
meglepődtem, nem is gondol-
tam volna, hogy én fogom meg-
kapni. Mikor meghallottam a 
nevem, hirtelen lefagytam és 
alig tudtam felállni a székből, de 
nagyon örültem, hogy az enyém 
lehet elsőnek ez a kitüntetés.

Mondj néhány szót magadról!
Szőke Imre: Lassan 6 éve 

járok rendszeresen karatéra és 
igyekszek eredményesen tel-
jesíteni. Szabadidőmben futni, 
kerékpározni és kondizni szok-
tam járni. Úgy gondolom, hogy 
a rendszeres sportolás nagyon 
sokat segít az ember szellemi 
és testi képességeinek fejlesz-
tésében.

Mit gondolsz arról, hogy mi 
volt az a plusz, ami miatt a jelöl-
tek közül te kaptad meg a díjat?

Szőke Imre: Úgy gondolom, 
hogy igyekeztem minden sport-
eseményen részt venni, akár 

sportolóként akár segítőként, 
és ebben az évben különösen 
gyakran sportoltam. Mind ezek 
mellett mindig eljártam edzé-
sekre, és ott is kitettem maga-
mért. De igazából ezt a díjat 
akárki más jelölt is megkaphatta 
volna, mert ők is biztosan ered-
ményesek voltak, hiszen meg 
lettek jelölve. 

Mesélj arról, hogy a karate, 
mint életmód mit jelent számod-
ra és mit tanít neked, mit tanít 
az embereknek?

Szőke Imre: Mindenki azt 
gondolja, hogy a karate csak 
annyiról szól, hogy állandóan 
„ütjük-verjük” egymás, de kö-
zel sem. Ez alatt a pár év alatt 
rengeteget fejlődtem testben 
és szellemben egyaránt. És itt 
nem csak az számít, hogy valaki 
akarja-e vagy sem. Itt nagyon 
sokat számít a család hozzáállá-
sa és az edző is. Minden edzésre 
boldogan megyek el, mert tu-
dom, hogy a tanulás mellett ba-
ráti környezetben vagyok. Segí-
tünk egymásnak mindenben és 
ez nagyon fontos.

Gondolod, hogy később a te is 
át tudod adni a jövő generáció-
jának a „sportbarát” fogalmat?

Szőke Imre: Nagyon remé-
lem, hogy át tudom majd adni, 
de addig még nagyon sok min-
den áll előttem, hogy olyan 
sportoló váljon belőlem, aki 
érdemes lenne arra, hogy ilyen 
nagy dolgot adjon át.

Mit üzennél, hogy miért érde-
mes sportolni?

Szőke Imre: Mindenkinek 
csak annyit tudok mondani, 
hogy ha barátok között olyan 
sportot választ, ami érdekli, és 
jó környezetben sportol, akkor a 
sportolás nem fáradalmas mun-
ka, hanem szórakozás, amit az 
ember bármikor, bárhol szíve-
sen csinál.

Ebesi Sportbarátok

Hatból hat
A Génius kupa országos sakk-
verseny 3. állomását is maga-
biztosan nyerte Sós Barnabás 
december 14-én Debrecenben. 
A 12 évesek versenyében köny-
nyedén, finom kombinációk-
kal ejtette ámulatba ellenfeleit 
és a szurkolókat. Az összetett 
Génius bajnoki címért még 3 
fordulót kell teljesítenie. Re-
méljük, hasonló teljesítmény-
nyel!

Ebesi Sportbarátok Egyesület 

Tevékenyen a Jövőnkért Szociális Szövetkezet: kulcsmásolás, 
kés, konyhaeszközök, kerti szerszámok élezése, cipő,bőripari 
termékek javítása, ingatlanértékesítés, kisebb ház körüli mun-
kákat vállalunk. Nyitva tartásunk: hétfőtől–péntekig 8–19, 
szombaton 8–12, ebédidő:12.30–13.30. Rákóczi u. 12. hátul az udvar-
ban. Tel.: +36 70334-5407, +36 70607 7593.

Lakossági hirdetés

Szakosztályok versengése 
sportbarát módra

November 30-án a Sportbarátok szakosztályai érték össze 
ügyességüket az iskola tornatermében. A jó hangulatú délutánon 
minden sportbarát remekül szórakozott.

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

 Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla E-mail: borkucsilla@gmail.com 
Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház  

4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/366-136. Mobil: 06-20/251-69-87.  
E-mail: ebeskultkft@gmail.com  

Tipográfia: Abari Gusztáv. www.typostudio.hu  
Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen. E-mail: fabiandigit@t-online.hu
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Januári ajánlat
Minden 3000 Ft felett vásárlás esetén  
500 Ft-os utalvány adunk ajándékba,  

ami következő alkalommal levásárolható.

Baráti és családi összejövetelekre hidegtálak,  
sültes tálak elkészítését vállaljuk.

Minden héten változatos,  
házias napi menü 750 Ft/adag

Étlapunkon megtalálhatók: 

– előételek – levesek 
– halételek – tortilla 
– szendvicsek – gyros 
– hamburgerek – desszertek

Éttermünk január-február hónapban este 8-ig  
tart nyitva.

4211 Ebes, Petőfi u. 21/A  
Tel.: 06/30 894 8050, 06/30 399 3762 

www.csaladikajatanya.hu, info@csaladikajatanya.hu

Szeretettel várja régi és új kedves vendégeit az Arany Oroszlán Panzió és Étterem
Asztalfoglalás és rendelésfelvétel:  telefon 06-20/662-9040

A Megye Napján, november 22-én a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat ünnepi közgyűlésén Bodó Sándor a közgyűlés 
elnöke elismeréseket adott át azoknak, akik tevékenységükkel 
kiemelkedően hozzájárultak a megye fejlődéséhez, jó hírének 
öregbítéséhez. Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy idén az 
ebesi Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet lett az 
„Év Civil Szervezete” a megyében. Gratulálunk a kitüntetéshez!
Az Egylettel készített interjút a következő számunkban 
olvashatják! 

Kitüntetést vehettek át a 
Zsongvölgyiek a Megye Napja 

alkalmából

Ünnepi készülődés az Arany Oroszlán Étteremben
Ne törődjön a főzéssel, azt bízza ránk!

Rendelje meg nálunk az ünnepi asztalra valót  kedvezményes áron:
Halászlé harcsafilével 1000.-

Töltött káposzta 950.-
Marhalábszár pörkölt, galuskával 1250.-

Hidegtálak, saláták, sültes tálak igény 
szerint….

Arany Oroszlán Panzió és étterem 
hidegtál ajánlata:

I. sz. hidegtál ajánlatunk: 1.250.- Ft/fő
Majonézes kukoricasaláta (10 dkg)

Burgonyasaláta (10 dkg)
Fasírtgolyó (2 db)

Bacon szalonnába göngyölt töltött pulyka 
rolád (2 szelet)

Sült csirkecomb (1 db)
Rántott csirkemáj (2 db)

Sonkatekercs (1 db)
II. sz vegetáriánus hidegtál ajánlatunk: 

1.350.- Ft/fő
Friss kevert saláta kapros joghurtos 

dresszinggel (10 dkg)
Gombasaláta (10 dkg)

Zöldfűszeres joghurtos túróval töltött 
gombafejek rántva (2 db)

Zöldség saslik (2 db)
Töltött cukkini (2 db)
Rántott karfiol (2db)

III. sz. hidegtál ajánlatunk: 1450.- Ft/fő
Egy főre jutó mennyiség:
Orosz hússaláta (10 dkg)

Görögsaláta (10 dkg)
Baconba tekert csirkemáj (2 db)

Rántott csirkemell érme (1 szelet)
Mediterrán gyümölcsökkel töltött 

pulykamell (2 szelet)
Póréhagymás snidlinges sajttal töltött 

jérce galantin (2 szelet)
sonkatekercs (1-1 db)

III. sz. szendvicses ajánlatunk: 150.- Ft/db
(Javasolt mennyiség 3 db/fő)

Választható: Szalámis, sonkás, sajtos, 
füstölt tarjás, körözöttes szardíniás, 

vagy tonhalas szendvics

Választható saláták:
Franciasaláta , Majonézes kukoricasaláta, 
Majonézes gombasaláta,Burgonyasaláta, 
Orosz hússaláta Joghurtos-kapros saláta, 

Jércemell saláta, Svéd gombasaláta, 
Görög saláta

Választható hideg húsok: 
Stefánia vagdalt,Sonka rolád, 

Kaszinótojás, Debreceni karaj, Apró 
fasírtgolyók, Sült, vagy rántott csirkecomb, 

Rántott gomba, vagy karfiol, Fűszeres 
tojással töltött csirkecomb,vagy 
dagadó,Rántott , vagy baconba 

göngyölt csirkemáj, Töltött dagadó, 
Bacon szalonnába göngyölt töltött pulyka 
rolád, Mediterrán gyümölcsökkel töltött 

csirkemell, Póréhagymás, snidlinges sajttal 
töltött jérce galantin, Fokhagymás sült 

tarja, Bőrös malac szelet ropogósra sütve, 
Baconba göngyölt csirkemáj, Baconos 

mozzarella golyók

Az árak tájékoztató jellegűek, a Megrendelő igényei szerint módosíthatóak.
Hidegtálat 5 fő feletti rendelés esetén áll módunkban elkészíteni.


