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Kedves Ebesiek!
Szeretett községünk ismét ünneplőbe öltözött.
A karácsonyi hangulat megváltoztatta Ebest és ilyenkor kicsit mi is megváltozunk. 
Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra. Visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hét-
köznapok rohanásában időnként a háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk családunkra, szépítjük, 
díszítjük az otthonunkat, ilyenkor mindannyiunkat megérint a karácsony varázsa. A karácsony 
meghitt fénye mellett szorítsuk meg egymás kezét, mosolyogva bíztassuk egymást! Hisz ahol 
béke és szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot, közösséget lehet 
teremteni.

Az ünnepi asztal mellett, a gyertya lángjánál visszagondolunk az elmúlt év örömeire, bánata-
ira, kudarcaira és sikereire. 

Önkormányzatunk is nehéz, de sikeres évet mondhat magáénak. Köszönöm, hogy Önök mindig 
partnerek voltak a közös célok megvalósításában. 

E gondolatok jegyében kívánok magam és a képviselő-testület tagjainak nevében Ebes minden 
lakójának békés, szent karácsonyi ünnepet és eredményekben gazdag, boldog új évet! Kívánom, 
hogy az elkövetkezendő 2016-as esztendőben is a szeretet, az összefogás az együttgondolkodás 
jellemezze mindennapjainkat. 

Szabóné Karsai Mária polgármester

Adventi fények Ebesen

November 29-én, advent első vasárnapján díszbe öltözött településünk központja, 
jelezvén az ünnepek közeledtét

Fotó: Jakab Attila
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Az Ebesi Hírlap januári számának lapzárta 
időpontja 2016. január 21., csütörtök.

M E G H Í V Ó 
lakossági fórumra 

a vendéglátó üzletek nyitva tartartásával 
kapcsolatban

A fórum időpontja: 2016. január (szerda) 13. 17.00 óra
Helyszín:	 	Községi	Művelődési	Ház 

(Ebes, Kossuth u. 32-34.) 
A	 fórumon	 lehetőség	van	kifejteni	 a	 vendéglátó	üzletek	
nyitva	tartásával	kapcsolatos	véleményeket,	tapasztalato-
kat,	 javaslatokat	 különös	 tekintettel	 a	 szórakozó	 helyek	
hétvégi	és	éjszakai	nyitva	tartására	vonatkozólag.	
A	fórumra	várunk	minden	érdeklődő	ebesi	lakost	és	a	

témában	érintett	vállalkozót!
Szabóné Karsai Mária 

polgármester

Az	 előző	 képviselő-testületi	 ülés	 óta	 eltelt	 időszakról	 való	
polgármesteri	tájékoztatás	után	az	Ebes	Rákóczi	utcára	tervezett	
„Vállalkozók	Háza”	látványterveinek	bemutatására	került	sor	a	
tervező,	Szilágyi	Tamás	közreműködésével.

Elfogadta a testület a 2015. III. negyedévi költségvetés 
teljesítéséről szóló beszámolót

Szabóné	Karsai	Mária	polgármester	asszony	a	napirendi	pont-
hoz	kapcsolódóan	elmondta,	hogy	bár	a	törvény	nem	teszi	köte-
lezővé	a	beszámolót,	de	a	gazdálkodás	átláthatósága	érdekében	
fontosnak	tartja	az	ez	irányú	tájékoztatást.	Hozzáfűzte	továbbá,	
hogy	 takarékos	 gazdálkodással	 az	 önkormányzat	 eredménye-
sen,	arányosan	 teljesítette	a	költségvetésben	előírt	célokat.	Az	
önkormányzat	költségvetési	számla	egyenlege	2015.	december	
02-án	87,2	millió	Ft.	Ezt	követően	sor	került	a	2015.	évi	költség-
vetési	rendelet	módosítására.

Tárgyalta a testület a 2016. évi költségvetési tervezés fő 
irányait

Szabóné	Karsai	Mária	 polgármester	 asszony	 elmondta,	 bár	
a	költségvetési	koncepció	készítését	 sem	 írja	már	elő	 jogsza-
bály,	mégis	célszerű	megtárgyalni	a	következő	évi	gazdálkodás	
megalapozásához	 szükséges	 irányelveket	 annak	 érdekében,	
hogy	megkezdődhessen	az	önkormányzat	és	intézményei	2016.	
évi	 költségvetésének	 tervezése.	A	 következő	 év	 legfontosabb	
feladatai	 továbbra	 is	 az	 intézményhálózat,	 a	 településüzemel-
tetés	 változatlan	 szinten	 való	működtetése.	 Elsődleges	 szem-
pont	 az	 önkormányzat	 folyamatos	 pénzügyi	 egyensúlyának,	
stabilitásának	 a	 biztosítása,	 a	 szigorú	 gazdálkodási	 fegyelem	
fenntartása.	 Kiemelt	 figyelmet	 kell	 fordítani	 a	 saját	 bevéte-
lekre,	 a	 rendelkezésre	 álló	 pénzügyi	 erőforrások	 gazdaságos	
felhasználására.	A	2016.	évben	is	fontos	célkitűzés	a	pályázati	
lehetőségek	 figyelemmel	 kísérése	 és	 azok	 kihasználása,	 me-
lyekhez	az	önerőt	az	önkormányzatnak	biztosítania	szükséges.	
Polgármester	asszony	elmondta,	a	következő	évben	is	folytatni	
kell	az	útépítési	programot,	valamint	a	járdafelújítást.	Kiemelt	
beruházási	 feladat	 a	 Benedek	 Elek	 Óvoda	 pályázati	 forrás	
bevonásával	 történő	 felújítása	 és	 bővítése.	 Fontos	 célkitűzés	
továbbá	a	bentlakásos	idősek	otthonának,	valamint	a	Rákóczi	
út	12.	 szám	alatt	 lévő	majdani	 „Vállalkozók	Házának”	enge-
délyeztetése.	Mindezeken	túl	aktuálissá	vált	az	önkormányzat	
tulajdonában	álló	gépjárművek	cseréje,	kerékpártároló	és	par-
koló	 létesítése	a	4.	 számú	főút	és	a	Fő	utca	csomópontjában.	
Ki	kell	építeni	a	közeljövőben	a	Szent	István	park,	valamint	a	
Nagypark	közvilágítását,	el	kell	készíteni	az	új	településrende-
zési	tervet,	továbbá	pályázati	támogatás	esetén	meg	kell	építeni	
a	kerékpárutat.	A	képviselő-testület	a	2016.	évi	költségvetés	fő	
irányait	egyhangúlag	támogatta.	

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

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

Új szolgáltató végzi februártól a közvilágítás üzemeltetését
Szabóné	Karsai	Mária	polgármester	asszony	a	napirendi	pont-

hoz	kapcsolódóan	elmondta,	hogy	eddig	Ebesen	a	közvilágítás	
üzemeltetését	az	EH-SZER	Kft.	végezte,	amely	társaság	a	közel-
múltban	megszűnt	és	a	továbbiakban	ezen	feladatokat	az	E-ON	
Zrt.	látta	el.	A	karbantartás	és	javítás	költségeinek	csökkentése	
érdekében	az	önkormányzat	árajánlatot	kért	be	több	társaságtól	
ezen	közfeladat	ellátására	vonatkozóan.	A	feladat	ellátását	a	leg-
kedvezőbb	árajánlatot	tevő,	Sistrade	Kft.	látja	el	2016.	február	
1-jétől.	

dr. Borku Csilla

Arra kell törekedni, hogy a gazdálkodásunkat  
továbbra is a stabilitás jellemezze

– beszámoló a testület decemberi 2-án tartott üléséről –

Tájékoztató
az önkormányzat számlavezető 

pénzintézetének megváltozásáról
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzat számlavezető pénz-
intézete 2016. január 1-jétől a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 
lesz.
A	 lakosságot	 érintő	 legfontosabb	 változás,	 hogy	megváltoznak	 a	 gépjár-
műadó,	 iparűzési	adó,	építményadó	számlaszámok.	Az	új	bankszámlák	a	
következők:

Dev Megnevezés Típus Számalszám

HUF Gépjármű adó 
beszedési számla alszámla 59900036-11124515

HUF Iparűzési adó alszámla 59900036-11124522
HUF Építményadó alszámla 59900036-11124584
A	bankszámlaváltozásról	 egyedileg	 is	 értesíteni	 fogunk	minden	 adózót	 a	
jövő	év	első	félévi	értesítők	melletti	tájékoztató	levéllel.
A jövő évtől lehetővé válik a hagyományos postai csekkes befizetése 
mellett az adók közvetlen befizetése a HAJDÚ TAKARÉK Ebesi kiren-
deltségénél. Erről az új lehetőségről is részletesebb tájékoztatást adunk 
az értesítők kiküldésekor.
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Falugyűlést	tartottak	a	település	vezetői	december	4-én.	A	fórumon	az	érdeklődők	megtekinthették	a	Bentla-
kásos	Idősek	Otthona,	valamint	a	Rákóczi	utca	12.	szám	alatt	megvalósítandó	„Vállalkozók	Háza”	látvány-
terveit,	illetve	tájékoztató	hangzott	el	az	önkormányzat	2015.	évi	gazdálkodásáról	és	a	további	fejlesztési	
elképzelésekről.	A	falugyűlésről	készült	televíziós	anyag	megtekinthető	a	www.ebestv.hu	internetes	oldalon.

Falugyűlést tartottak december 4-én

Az	adventi	koszorú	első	gyertyájának	meggyújtását	követően	
minden	héten	történt	rendkívüli	esemény	a	Benedek	Elek	Óvoda	
óvodásainak	életében.
December	 2-án	 a	 „Kölyökidő” Alapítvány „Adventi-tánc-

ház”	műsorában	vettünk	részt.	Az	adventhez,	a	karácsonyvárás-
hoz	köthető	dalokból	 	 a	Kabóca	népzenei	 csoport	 által	 összeál-
lított	 zenés-táncos	 játékokkal	 tarkított	 előadásban	valamennyien	
együtt	énekelhettünk,	táncolhattunk.	Különböző	népi	hangszerek-
kel	is	megismerkedhettek	a	gyerekek	a	színvonalas	előadás	alatt.
December	4-én	megérkezett	a	várva-várt	Mikulás.	Bekukkan-

tott	a	csoportokba,	beszédbe,	játékba	elegyedett	a	gyermekekkel	
és	míg	megpihent	hosszú	útja	után,	meghallgatta	a	gyermekek	
verselését,	dalokat,	majd	csomagot	adott	át	minden	óvodásnak.	
Ezen	a	napon	a	 szülők	 is	 részesei	 lehettek	gyermekük	óvodai	
életének.
A	 következő	 héten	 a	 Művelődési	 Házba	 látogattunk	 el	 két	

alkalommal.	 Kedden	 a	 Vidám	 vándorok	 karácsonyi zenés 
műsorát	 nézték	meg	 a	 gyermekek,	majd	 szombaton	 a	„Fény 
születése”	című	programon	vettünk	részt.	A	bohóc	varázslatos	
mutatványa	 valamennyiőnket	 elkápráztatott	 és	 mindannyian	
nagyon	 örültünk	 a	 lufiból	 készített	 figurának	 is.	 Köszönjük	 a	
Kulturális	Kft.	dolgozóinak	a	műsorok	szervezését	és	a	kreatív	
foglalkozást,	ahonnan	senki	sem	ment	haza	üres	kézzel.	A	téli	
szünet	előtti	utolsó	héten	került	sor	a	közös karácsonyi köszön-
tésre,	 ahol	 az	 óvodánkba	 járó	 gyermekek	 és	 valamennyi	 dol-
gozónk	adták	át	jó	kívánságaikat	egymásnak	közös	énekléssel,	
verseléssel.	 Ekkor	 került	 sor	 a	 gyermekcsoportok	megajándé-

kozására	 is,	melyet	 a	 karácsonyi	 vásár	 bevételéből	 vásároltak	
az	óvónők.	A	karácsonyi vásáron	az	óvodai	dolgozók	és	szü-
lők	nagyon	szép	és	ötletes	munkái	kerültek	eladásra.	A	befolyt	
összeg	143	060	forint.	Ezúton	köszönjük,	hogy	a	díszek,	aján-
dékok,	csecsebecsék	készítésével,	annak	megvásárlásával	és	az	
eladással	hozzájárultak	ahhoz,	hogy	gazdag	karácsonya	legyen	
az	óvodánk	hat	csoportjának.

Kívánunk szép Karácsonyi Ünnepeket  
és nagyon boldog Új Évet

Ebes aprajának és nagyjának!

a	Benedek	Elek	Óvoda	nevében	 
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

December hava az óvodában

2015. január 1-jétől Ebes Rákóczi u. 12. szám 
alatti irodaházban egy 18,56 m2 alapterületű 

fűtött üzlethelyiség kiadó.

Érdeklődni:
Ebesi	Községgondnokság	Kft.
4211	Ebes	Széchenyi	tér	1.

06-52/366-992

Új szolgáltatás!
Talpmasszázs,	 azaz	 reflexológia!	A	 reflexzóna	 masszázs	
serkenti	a	vér	és	nyirokkeringést,	amivel	a	test	öntisztulási	
képességét	megtöbbszörözhetjük.	Mivel	erősíti	az	immun-
rendszert,	így	az	öngyógyító	folyamatokat	beindítja.	Oldja	
a	feszültséget,	relaxál	és	kellemes	közérzetet	ad.	A	reflexo-
lógia	 világszerte	 elismert	 természetgyógyászati	módszer.	
Masszázs	időpontok:	szerda	10.00–14.00	óráig,	csütörtök	
14.00–18.00	 óra	 között.	 Előzetes	 időpont	 egyeztetés	 a	
06/70-334-5407	telefonon.
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Sikerek az idegen nyelvi rejtvényfejtő 

versenyen

2015.	november	30-án	a	debreceni	Fazekas	
Mihály	Általános	Iskola	által	megrendezett	
megyei	 idegen	nyelvi	 rejtvényfejtő-logikai	
versenyen	 vett	 részt	 iskolánk	 két	 csapata	
angol	nyelvből.	5-6.	évfolyamon	Kása	Le-
vente	Sándor	(5.b)	és	Lajtai	Tímea	(6.b)	ta-
nulók	VI.	helyezést	értek	el	a	17	csapatból.	
Felkészítő	tanárok:	Szulyák	Anita	és	Trefán	
Gabriella.	 7-8.	 évfolyamon	 Kiss	 Zoltán	
(7.a)	és	Gali	Petra	(8.a)	tanulók	a	II.	helye-
zést	érték	el	18	csapat	közül.	Felkészítő	ta-
nárok:	Trefán	Gabriella	és	Csiháné	Pálinkás	
Krisztina.

Tankerületi versenyen  
jártunk angolból

Tankerületi	 angol	 Nyelvű	 vers-és	 próza-
mondó	versenyen	vettek	 részt	 iskolánk	 ta-
nulói	a	hajdúszoboszlói	Bárdos	Lajos	Álta-
lános	Iskolában.	A	megmérettetésen	Palcsu	
Nándor	 (4.b)	 II.	 helyen,	míg	Pálóczi	 Imre	
(4.a)	a	III.	helyen	végzett.	Felkészítő	taná-
rok:	 Kathiné	 Sárkány	 Noémi	 és	 Tamássy	
Zoltán.

Kiemelkedő eredményeket értünk el a 
Csapókerti Iskolában

Idén	is	részt	vettünk	a	Csapókerti	Általános	
Iskola	 által	 szervezett	 Csapókerti	 Napon.	
A	 népdaléneklési	 verseny	 alsó	 osztályos-
nak	 meghirdetett	 versenyében	 Fodor	 Eni-
kő	 I.	 helyezést	 ért	 el	 egyéni	 versenyben.	
Ugyanezen	korosztály	csoportos	versenyé-
ben	az	Enyedi	Sára	–	Kovács	Alexa	páros	
szintén	 I.	helyen	végzett.	Felkészítő	 tanár:	
Kiss	 József.	Az	5-6-osztályosok	mezőnyé-
ben	 egyéni	 versenyben	 a	 különdíjas	 Kiss	
Csenge	 lett.	 A	 7-8.	 osztályosok	 egyéni	
kategóriájában	 Gali	 Petra	 II.	 helyen	 vég-
zett.	Az	Abai	Evelin,	Bari	Barbara, Kaszás 
Brigitta,	Molnár	Mariann	 és	 Ötvös	 József	
alkotta	 csapat	 szintén	a	 II.	 helyen	végzett.	
Felkészítőjük:	Jakab	Attila.	Az	idegen	nyel-
vű	 vers-	 és	 prózamondás	 versenyében	 az	
alsó	 tagozatosok	 kategóriájában	 Pálóczi	
Imre	 I.,	 Palcsu	Nándor	 II.	 helyen	 végzett.	
Felkészítő	tanárok:	Kathiné	Sárkány	Noémi	
és	Tamássy	Zoltán.	A	felsősök	mezőnyében	
Csorvási	 Réka	 a	 III.	 helyet	 szerezte	 meg.	

Felkészítője	Csiháné	Pálinkás	Krisztina.	Az	
idegen	 nyelven	 a	 színpadon	 kategóriában	
A	 szivárvány	 végén	 című	 színdarabbal	 I.	
helyen	 végeztek	 tanulóink	 (Csiha	Rebeka,	
Árva	Martina,	Kiss	Csenge,	Bari	Barbara,	
Gali	Petra,	Kaszás	Brigitta,	Morvai	Milán,	
Misák	 Veronika,	 Fecskán	 Janka,	 Szath-
mári	Dorina,	Ötvös	 József,	Vágner	Bálint,	
Kovács	 Viktória).	 A	 legjobb	 alakításért	
különdíjban	 részesültek	Kiss	Csenge,	Gali	
Petra	és	Vágner	Bálint.	Felkészítő	tanárok:	
Kathiné	Sárkány	Noémi	és	Bálintné	Bagdi	
Ibolya.

Középfokú nyelvvizsga sikerek az ebesi 
iskolában

A	tavasszal	megrendezett	próba	nyelvvizs-
ga	 sikerein	 felbuzdulva,	 iskolánk	 nyolca-
dikos	 tanulói	 közül	 négyen	 döntöttek	 úgy,	
hogy	megpróbálkoznak	 középfokú	 állami-
lag	 elismert	 egynyelvű	nyelvvizsgát	 tenni.	
Nagy	örömünkre	szolgál,	hogy	mindannyi-
an	 sikeresen	vizsgáztak.	Abai	Evelin	 sike-
res	szóbeli	vizsga	boldog	tulajdonosa,	Beke	
Bálint,	Csízi	Hajnalka	és	Vágner	Bálint	pe-
dig	komplex	középfokú	vizsgát	tudhat	ma-
gáénak.	Nagyon	büszkék	vagyunk	rájuk,	ez-
úton	is	gratulálunk	nekik.	Akinek	szükséges	
a	 nyelvvizsga	 a	 diploma	 megszerzéséhez	
tudja,	hogy	mennyi	munka	és	 tanulás	árán	
lehet	megszerezni.	Külön	örömünkre	szol-
gál,	hogy	a	két	tanítási	nyelvű	oktatás	ilyen	
sikeres	 iskolánkban.	Ahhoz,	 hogy	 ezek	 az	
alig	 tizennégy	 éves	 fiatalok	 eredményt	 ér-
jenek	el,	 szükség	volt	 lelkiismeretes	peda-
gógusokra	is,	akik	nyolc	év	alatt	tanították,	
buzdították	őket.	Köszönet	az	alsós	angolos	
tanítóknak,	a	felsős	angol	tanároknak	és	az	
összes	 tanárnak,	aki	bizonyos	 tantárgyakat	
angolul	tanított.	Reméljük,	hogy	év	végéig	
tovább	bővül	azoknak	a	nyolcadikosoknak	
a	 száma,	 akik	 megszerzik	 a	 nyelvvizsga	
bizonyítványt.	 Bízunk	 benne,	 hogy	 ered-
ményeink	 egyre	 több	 szülőt	 győznek	meg	
arról,	 hogy	 elsős	 gyermeküket	 két	 tanítási	
nyelvű	 csoportba	 írassák.	 Jövő	 tavasszal	
is	 szervezünk	 próba	 nyelvvizsgát,	 ahova	
szeretettel	 várunk	 településünkről	 minden	
érdeklődőt,	aki	meg	szeretne	megbizonyo-
sodni	róla,	vajon	készen	áll-e	a	megméret-
tetésre. Csiháné Pálinkás Krisztina

Megrendeztük a házi helyesírási ver-
senyt

A	 Simonyi	 Zsigmond	 Kárpát-medencei	
helyesírási	 verseny	 házi	 fordulójában	 30	
tanuló	mérte	össze	nyelvtani,	nyelvhelyes-
ségi	 és	helyesírási	 feladatok	megoldásával	
a	tudását.	Az	5.	évfolyamon	I.	helyen	Szűcs	
Krisztina,	II.	helyen	Mészáros	Nóra	és	Sós	
Anna,	III.	helyen	Szabó	Laura	Dorina	vég-

zett.	A	6.	osztályosok	mezőnyében	I.	helyen	
Árva	Martina,	II.	helyen	Lajtai	Levente,	III.	
helyen	Nagy	Gergő	 végzett.	A	7.	 évfolya-
mosok	 közül	 I.	 helyen	 Csorvási	 Réka,	 II.	
helyen	 Kiss	 Zoltán,	 míg	 III.	 helyen	 Nagy	
Vivien	 Lili	 végzett.	A	 8.	 osztályosok	 ver-
senyében	 I.	 helyen	 Gali	 Petra,	 II.	 helyen	
Fecskán	Janka,	III.	helyen	pedig	Szathmári	
Dorina	végzett.

Biztonságos közlekedés – házi és megyei 
bajnokságon

A	 Hajdúszoboszlói	 Gönczy Pál	 Sport	 és	
Két	 Tanítási	 Nyelvű	 Általános	 Iskolában 
november	20-án	megrendezett	közlekedési	
versenyen	az	elméleti	 tesztlapok	megoldá-
sa	után	ügyességi	pályán	vettek	részt	tanu-
lóink.	 A	 vetélkedőn	 résztvevő	 gyerekeink	
minimális	 hibaponttal	 oldották	meg	 a	 fel-
adatokat	és	így	nagy	örömünkre	csapatunk	
I.	 helyezést	 ért	 el.	 A	 csapat	 tagjai:	 Burai	
Menyhért	1.b,	Pál	Roland	2.a,	Varga	Olim-
pia	3.a	és	Pálóczi	Imre	4.a	osztályos	tanulók	
voltak.	A	vetélkedősorozat	megyei	döntőjét	
a	debreceni	Vörösmarty	Általános	Iskola	és	
AMI	szervezte.	12	 iskola	 legjobbjai	szere-
peltek	ezen	a	versenyen.	Csapatunk	itt	is	jól	
teljesített.	A	csapat	megyei	VI.	helyezést	ért	
el.	Az	 egyéni	 versenyben	Burai	Menyhért	
(1.b)	megyei	III.	helyezést	ért	el.	Felkészítő	
tanár:	Zelízi	Mária.	

Szép eredmények úszásban a 
diákolimpián

A	 hajdúszoboszlói	 városi	 úszó	 diákolim-
pián	 Kocsis	 Csaba	 (3.b)	 50	 méter	 mellen	
I.	helyen,	míg	50	méter	gyors	úszásban	II.	

Iskolai színes hírek
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Kedves Testvéreim! Tisztelt Atyámfiai!
„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden 
embernek.”(Titusz 2,11) 
Életünk	során	sok	minden	és	sok	mindenki	jelenik	meg	az	éle-

tünkben.	Van,	akinek,	aminek	örülünk:	igaz	emberi	kapcsolatok-
nak,	 lehetőségeknek,	 sikernek,	 szeretetnek.	Van,	ami	 szenvedést	
hoz:	veszteségek,	kudarcok,	 csalódások.	Megjelenik	 földi	utunk	
során	a	jó	és	a	rossz	is.	Karácsony	a	jóról	szól.	A	legnagyobb	jóról,	
Istenről,	hozzánk	lehajló	kegyelméről,	arról	a	nagy	és	mély	titok-
ról,	hogy	az	Ő	szeretetétől	nem	választ	el	semmi!	De	tényleg	sem-
mi,	még	a	halál	sem,	az	elmúlás	sem.	Az	idei	karácsonyon	hiszem,	
hogy	sokunk	életében	meg	akar	 jelenni	 Isten	az	ő	kegyelmével.	
Fogadjuk	el,	örüljünk	neki	igazán!	Halljuk	meg	a	jó	hír	szavát!	
Az	idei	ünnepen	is	hívogatunk	Isten	szavának	meghallására,	kö-

zös	ünneplésre	a	Református	Templomba,	az	alábbi	rend	szerint:	
December	20.	vasárnap	¾	10	óra	advent	4.	vasárnapján	családi	

istentisztelet	a	hittanos	gyerekek	szolgálatával.
December	25.	Karácsony	1.	napja	¾	10	óra	ünnepi	istentisztelet	

úrvacsorával.
December	26.	Karácsony	2.	napja	¾	10	óra	istentisztelet.
December	27.	vasárnap	¾	10	óra	istentisztelet	keresztelővel.
2016.	január	1.	újévi	istentisztelet	14	órakor.

2016.	január	3.	¾	10	óra	istentisztelet.	Szeretettel	várunk	min-
denkit!	

A Debrecen-Ebes-Sze pesi Református Egyházközség és Pres-
bitériuma nevében áldott, békés, igaz értékekben gazdag ünne-
peket kívánunk mindnyájuknak! 

Bukáné Zakar Zsuzsanna	lelkipásztor
Megyaszai Sándor gondnok

Ünnepi alkalmak a Református Templomban

Tájékoztató
a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 

által szervezett nyílt napról
Tájékoztatjuk	a	rendőri	pálya	iránt	érdeklődő	fiatalokat,	hogy	a	

Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság
2016. január 14-én 13.00 órától
NYÍLT NAPOT TART

a Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 4. szám alatti épületében.
A	Rendőrkapitányság	vár	minden	a	rendőri	pálya	iránt	érdeklődő	
fiatalt!
A	nyílt	nappal	és	a	rendőri	pályaválasztással	kapcsolatos	további	
információk	megtalálhatók	a	www.ebes.hu	honlapon.

helyen	 végzett.	Makai	Botond	 (3.b)	 az	 50	
méteres	mell-	és	az	50	méteres	gyors	úszás	
versenyszámában	 is	 a	 dobogó	 III.	 fokára	
állhatott	fel.

Gazdát cseréltek a megunt dolgok 

Az	 Európai	 Hulladékcsökkentési	 Hét	 al-
kalmából	 nagysikerű	 cserebere	 piacot	
szerveztünk	a	gyerekekkel.	Ez	az	esemény	
elsősorban	 a	 hulladékok	 keletkezésének	
megelőzését	 hirdeti,	 hiszen	 a	 „meg	 nem	
termelt	 hulladék	 a	 legjobb	 hulladék”.	 A	
gyerekek	 óriási	 izgalommal	 érkeztek	 nov-
ember	27-én	(ami	egyébként	a	Nemzetközi	
ne	vásárolj	semmit!	nappal	is	egybeesett)	a	
technika	 terembe.	Mindenki	 annyi	 játékot,	
könyvet	választhatott	 a	kínálatból,	 ameny-
nyit	hozott.	 Jó	volt	 látni	az	örömet,	ahogy	
egy	számukra	új	dologra	cserélhették	a	régi	
holmikat.	Megegyeztünk	a	folytatásban	is!	
Tóthné Leiter Júlia szervező

Kistérségi Természettudományi 
vetélkedőn jártunk

2015.	december	8-án	Nagyhegyesen	Kis-
térségi	 Komplex	 Természettudományi	

vetélkedőn	vettünk	 részt	egy	vegyes	csa-
pattal.	A	 7.	 és	 8.	 osztályos	 gyerekeknek	
változatos	 feladatok	 megoldásával	 (ma-
gyar	 találmányok,	 Földünk	 őshonos	 nö-
vényei,	 állatai,	 Magyarország	 természeti	
értékei,	fizikai-kémiai	kísérletek,	földrajzi	
legek)	 kellett	 bizonyítaniuk	 tudásukat	
biológiából,	 földrajzból,	 fizikából	 és	
kémiából.	 Még	 a	 képzelőerejükre	 is	
szükségük	 volt,	 amikor	 hulladékból	
használati	 tárgyat	 készítettek.	 Előzetes	
feladatra	 a	mi	 csapatunk	 kapta	 a	 legtöbb	
pontot.	 Köszönet	 ezért	 Szőke	 Imre	 7.a	
osztályos	 tanulónak,ugyanis	 ő	 készítette	
a	 videó	 összeállítást	 Magyarország	 Ter-
mészeti	értékeiről.	Szoros	versenyben	III.	
helyezést	értünk	el.	A	csapat	 tagjai	Nagy	
Vivien	Lili	7.b,	Kiss	Zoltán	7.a,	Szathmá-
ri	 Dorina	 és	 Sós	 Barnabás	 8.a	 osztályos	
tanulók	voltak.	Katona Erika

Táncolj az egészségedért a TÁMOP 
projekt keretében

November	4-én	egy	rendhagyó	testnevelés	
órán	 vehettek	 részt	 tanulóink	 (103	 fő).	A	
program	 része	 a	 TIE	 (Teljes	 körű	 Iskolai	
Egészségfejlesztés)	 projektnek.	 A	 progra-
mot	a	Bürkös	Zenekar	tartotta.	A	45	perces	
népzenei	 és	 néptánc	 bemutató,	 hangszer-
bemutatóval	 és	 közös	 tánccal	 egybekötve	
igazán	megmozgatta	a	gyerekeket.	Katona 
Erika

Mindent látó királylány
Száztíz	1.,	2.,	és	3.	osztályos	tanulónk	vett	
részt	a	Csokonai	Színház	darabján,	a	Min-
dent	 látó	királylány	mesejátékon.	A	Gime-
si	Dóra	 tollából	származó,	Kolozsi	Angéla	

rendezésében	 színpadra	 állított	mese	 elva-
rázsolta	a	gyerekeket.

Tanszaki vizsgák

December	 második	 hetében	 a	 művésze-
ti	 iskolában	 a	 korábbi	 évekhez	 hasonlóan	
lezajlottak	 a	 tanszaki	 vizsgák,	 bemutatók.	
Minden	 kis	 növendékünk	 lelkiismeretesen	
felkészült,	 és	 tudásának	 legjavát	 nyújtot-
ta	 a	 szülők	 és	 vendégek	 előtt.	Örömünkre	
szolgál,	hogy	igen	nagy	az	érdeklődés	a	kü-
lönböző	 tanszakokon	végzett	munka	 iránt,	
hiszen	nagyon	sok	szülő,	rokon	jelent	meg	
a	vizsgákon.	Bálintné Bagdi Ibolya

Összeállította:

Szűcs Norbert	intézményvezető
Kása Sándor	intézményvezető-helyettes

Iskolánk dolgozói és tanulói nevében 
kívánunk békés, boldog ünnepeket min-
den kedves ebesi lakosnak! Köszönjük 
továbbá az egész éves együttműködést és 
támogatást községünk önkormányzatá-
nak, a szülőknek, az Ebesi Gyermekekért 
Alapítványnak, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központnak, valamint minden-
kinek, aki az év során segítségünkre volt.
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Ünnepi nyitva tartás: 
2015. december 24. /csütörtök/ 

elviteles ételek kiosztása 08.00-13.00 óráig 
2015.december 25-26 /péntek-szombat/ 

ZÁRVA 
2015. december 27.        /vasárnap/ 

16.00-22.00 óráig 
2015.december 31.       /csütörtök/ 

10.00-16.00 óráig 
2016.január 1.              /péntek/ 

ZÁRVA 
2016.január 2-3.        /szombat-vasárnap/ 

10.00-22.00 óráig 
 

Minden kedves vendégünknek 
 Kellemes Ünnepeket és Boldog új évet kíván a 

Családi Kajatanya 
„Ahol jó lenni és ahol jó enni!” 

      

         4211 Ebes Petőfi utca 21/A 
 Telefon: 30/894-80-50 
          www.csaladikajatanya.hu 

 

 

§ DR. KOVÁCS BRIGITTA ÜGYVÉD
Kedves Ebesi Lakosok!

A keddi ügyfélfogadásaimat 2015. december 1. napjától a 
Polgármesteri Hivatal épületében tartom

14 óra és 18 óra között, előre egyeztetett időpontokban. 
(4211 Ebes, Széchenyi tér 1.)

Elérhetőségeim:.
Tel.:	06-30/2200432;	06-52/788-649;	Fax:	06-52/788-649;

Email: info@drkovacsbrigitta.hu
Forduljanak bizalommal hozzám jogi ügyeikkel!

Tisztelettel:	Dr. Kovács Brigitta Ügyvéd

Meridián klub Ebesen!
Csütörtöki	 napokon	 1400	 órától	 meridián	 tornát	

tartunk	az	Idősek	Klubjában.	Jótékony	hatással	van	
az	immunrendszerre,	mozgásszervi,	belgyógyásza-
ti,	 érrendszeri	 betegségben	 szenvedőknek	 is	 aján-
lott.	A	 torna	 könnyen	 elvégezhető	 gyakorlatokból	
áll,	kényelmes	öltözetben,	jó	hangulatban,	kellemes	
társaságban	folyik.	Csatlakozzanak	bátran!	A	rész-
vétel	ingyenes.
Alapszolgáltatási	Központ,	Ebes,	Kossuth	u.	34.	

Tel.:	52/565-071

Idén	november	28-án	került	
megrendezésre	az	iskola	jóté-
konysági	bálja,	melyet	a	Szü-
lői	Munkaközösség	és	az	Ebe-

si	 Gyermekekért	 Alapítvány	
szervezett.	A	 bál	 bevételét	 –	
530.000,-	 Ft-ot	 –	 egy	 fedett 
kerékpártároló	 építésére	
fordítjuk,	amely	az	iskola	zárt	
parkolójában	lesz	kialakítva.		
Köszönetünket	 szeretnénk	

kifejezni	azoknak	a	cégeknek	
és	 magánszemélyeknek,	 akik	
nagylelkű	 adományaikkal	 tá-
mogatták	a	 tároló	megvalósí-
tását:	 Debreceni	 Vízmű	 Zrt.,	
Dzsudzsák	 Balázs,	 Kösely	
Zrt.,	 Kurucz	 Agro	 Kft.,	
Kurucz	 Farm	 Kft.,	 Quali-
Komplex	 Bt.	 és	 a	 Szoboszló	
Coop	Kft.
További	 támogatóink:	

Alföld-Szer	Bt.,	Almus	Pater	
Zrt.,	Csokonai	Színház,	Deb-
receni	 Lövészsuli	 SE,	 Dr.	
Okváth	László,	DVSC,	Ebesi	
Százas,	Ebesi	Zöldséges,	Fel-

földi	Józsefné,	Hotel	Délibáb	
Mirage	 Étterem,	 Hungarospa	
Hajdúszoboszló,	 Jégcsar-
nok	 Debrecen,	 Kocsis	 Csa-

ba,	Kodak	Lens	Optika,	L+L	
Autósbolt,	 Laci	 Betyár	 Fo-
gadó,	 Lautitia	 Kóruscsalád,	
Mezeiné Medgyaszai Móni-
ka,	 Nyírerdő	 Zrt.,	 Optikum	
Kft.,	Pálffyné	Harsányi	Mária,	
Sánta	Zsolt,	Sarok	ABC,	Stra-
bag	 Zrt.,	 Szertár	 Sportbolt,	
Tevékenyen	a	Jövőért	Szociá-
lis	Szövetkezet,	Vágner	2001	
Bt.,	Vojtina	Bábszínház.

Akik továbbra is szeret-
nék támogatni az ebesi gye-
rekek ügyét, felajánlásaikat 
befizethetik az Ebesi Gyer-
mekekért Alapítvány szám-
laszámára: Balmazújváros 
és Vidéke Takarékszövetke-
zet 59900036-11014234.

Csiha László 
Ebesi	Gyermekekért	

Alapítvány
elnök

Fedett kerékpártároló épül 
a suli bál bevételéből

A szülők meglepetés produkciója nagy sikert aratott

December	12-én	a	Családsegítő	Szolgálat	és	a	Kulturális	Kft.	
munkatársainak	 közös	 szervezésében	 valósult	meg	 a	 Fény	
születése	című	rendezvény.	A	nap	folyamán	az	óvodásokat	
és	 az	 általános	 iskolásokat	 várták	 különböző	 kézműves	
tevékenységek	és	programok.

A fény születése Ebesen
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Búcsúzni csak szépen…
Az	idei	év	utolsó	futóversenyén	is	szépen	szerepeltek	
az	ebesi	versenyzők.	Az	Oxigén	kupa	decemberi	me-
zei	futóverseny	utolsó	állomásán	9	érmet	hoztunk	haza	
Debrecenből.	5000	méteren	korcsoportjukban	győztek	
Lugosi	 Imréné,	Biricz	Gabriella,	Egri	Kincső,	Lugo-
si	 Imre	 és	 Sós	Barnabás,	Nagy	Anita	 pedig	második	
helyen	 végzett.	 2500	méteren	 Sós	 Barnabás	 ezüstér-
me	mellé	Tóth	Amina	 első	 versenyén,	 1500	méteres	
futásban,	felállhatott	a	dobogó	3.	fokára.	10000	méte-
ren	Enyediné	Dobai	Henriett	aranyérmes	lett.	További	
pontszerzőink:	Sós	Anna,	Fodor	Enikő,	Szentmiklósi	

Dorka,	 Enyedi	 Luca,	 Egri	 Csenge,	 Mészáros	 Nóra,	
Enyedi	Sára,	Török	Levente,	Fodor	Tamás,	Fodor	Sza-
bolcs	és	Palcsu	László.	

Sós Barnabás 

Ezt	a	hihetetlen	eredményt	nem	egy	nagyváros	futói	érték	el,	hanem	
egy	kis	falu	sportolói,	lelkes	ebesi	gyerekek	és	kitartó	felnőttek.	A	tavaly	
gyűjtött	92	érmet	 is	sikerült	 jócskán	 túlteljesíteni	ebben	az	évben	ver-
senyzőinknek.	A	futó-sikereknek	is	köszönhetően,	egyre	többen	kezde-
nek	el	kocogni	a	településen.	Sokszor	találkozni	Ebes	utcáin	az	egészsé-

gükért,	jó	közérzetükért	vagy	éppen	alakjukért	sportoló	atlétákkal.	Mivel	
nincs	még	futópályája	a	településnek,	fontos	lenne	a	kora	reggeli	és	esti	
órákban	láthatósági	mellényt	viselniük	a	futóknak,	biztonságuk	érdeké-
ben.	Reméljük,	2016-ban	elkészül	a	régen	várt	futókör,	hogy	végre	biz-
tonságos	körülmények	között	eddzen	a	lakosság,	még	többen	hódoljanak	
ennek	a	siker	sportágnak,	és	tovább	fejlődjenek	a	gyerekek.	

Sós Barnabás

Futósikerek éve
137 érem a megyei, diákolimpiai és országos versenyekről
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Kiállítások,	 tv-riport,	 DVD	
készítés,	kisplasztikák	debütá-
lása.	Igencsak	mozgalmasra	si-
került	az	őszi	időszak	is	Kádár	
Nagy	Lajos	ebesi	festőművész	
életében.	

H. Z.: Javaslom, haladjunk 
sorban. Debrecen Kenézy 
Art  Stúdió, mondanál ne-
künk pár szót a kiállításról?

K. N. L.:	Hát	mit	ne	mond-
jak,	nem	repestem	az	örömtől,	
amikor	 a	 rendezvény	 szerve-
zőm	 bejelentette,	 a	 következő	
kiállítást	 a	 debreceni	 kórház-
ban	csináljuk.

H. Z.: Miért, mi volt a gond 
a helyszínnel?

K. N. L.:	 Tudod	 az	 elmúlt	
időszakban	 épp	 eleget	 jártam	
a	 szememmel	 orvostól	 orvo-
sig.	No,	 de	 a	 viccet	 félretéve,	
egyedi	és	különleges	volt	ez	a	
kiállításom	 is.	Az	 első	megle-
petést,	Arany	 Lajos	 megnyitó	
beszéde	 okozta.	 A	 művészeti	
alkotások	 bemutatásakor	 ki-
emelte,	hogy	az	intézményük	a	
képzőművészeti	 kiállításokra,	
mint	a	gyógyterápia	egyik	fon-
tos	 eszközére	 tekintenek.	 Ter-
mészetesen	ezt	a	lelki	gyógyí-
tás	folyamatára	értette.	A	meg-
nyitóra	 egyébként	 kevesebben	
látogattak	 el	 mint	 azt	 vártuk.	
Munkaidő	 volt	 –	 az	 orvosok-
nak	 ápolóknak	 ilyenkor	 más	
dolguk	 van.	 A	 kiállítás	 egé-
szének	időtartama	alatt	ugyan-
akkor,	 nagyon	 sok	 látogató	
érkezett,	sőt	egy	héttel	meg	is	
hosszabbították	a	kiállítást.

H. Z.: Milyen volt a kiállí-
tás visszhangja?

K. N. L.:	 Jól	 sikerült,	 sok	
örömben	 volt	 részem.	 Ezt	
igazolja	 a	 kiállítási	 albumba	
bejegyzett	számos	kedves	gon-

dolat	is.	Íme	egy	pár	a	teljesség	
igénye	nélkül:	 „A	Kenézy	Art	
történetében	még	ilyen	sok	lá-
togatója	nem	volt	kiállításnak.	
Kiállítási	 tárlat	 még	 így	 nem	
tetszett	 a	 látogatóinknak”.	 „A	
művész	 úr	 bátor	 ecset	 veze-
tése,	 a	 színekkel	 való	 meste-
ri	 bánásmód,	 a	 dinamika,	 az	
életszeretetet,	 az	 életbe	 vetett	
optimizmus,	 amit	 sugallnak	 a	
festményei nagyon nagy örö-
met	 okoztak	 nekünk	 kiállítás	
látogatóknak!	Csodálói	lettünk	
az	alkotó	művésznek	és	magá-
nak	az	embernek!”	„Amíg	nem	
olvastuk	el	a	művész	úr	életraj-
zát,	 csak	 a	 festményeit	 láttuk,	
mi	 egy	 30–35	 éves	 egyénre	
gondoltunk.”	A	kiállítás	lebon-
tásakor	 pedig	 megkérdezte	 az	
egyik	szervező:	nem	maradhat-
nának	itt	örökre	a	festmények?		

H. Z.: Zenei, művészeti 
háttérről mondanál nekünk 
valamit?

K. N. L.:	 A	 Budapesti	 Ze-
neművészeti	Főiskola	harmad-
éves	hallgatója	Beeri	Benjámin	
–	édesapja	jó	barátom	–	zongo-
ra,	 trombita	és	ének	 tudásával	
bizony	 elkápráztatott	 bennün-
ket.	A	fiatal	művész	még	csak	
harmadik	 éves	 hallgatója	 a	
konzervatóriumnak.	 Az	 ifjú	
titán	 külföldi	 karrierre	 készül,	
vélhetően	 sokat	 fogunk	 még	
Róla	hallani.	Ezen	zenei	háttér	
azt	gondolom	jól	alátámasztot-
ta	a	kiállítás	megnyitóját.

H. Z.: Mit lehet tudni az 
Agrár Múzeumi Kisgaléria 
kiállításáról?

K. N. L.: Ez nagyon érde-
kes.	 Talán	 az	 összes	 eddigi	
kiállításom	 közül,	 erre	 ké-
szültem	 a	 legjobban,	 szinte	
kis	 diákként	 izgultam.	 Ennek	
több	 oka	 is	 van.	Visszatérhet-
tem,	 ha	 csak	 egy	 pár	 órára	 is	
az	egyetemi	környezetbe,	ahol	
én	utoljára	–	igaz	Budapesten	–	
de	csodálatos	éveket	 töltöttem	
el	 mintegy	 50	 évvel	 ezelőtt.	
Ez	 már	 régen	 volt!	 Aztán	 az	
ország	 második	 legnagyobb	
Egyetemén,	 ahol	 személyesen	
tisztelt	 meg	 az	 Egyetem	 ve-
zetése,	 az	 ebesi	 polgármester	
asszony,	 sok	 barát,	 falubeliek	
ismerősök,	 hát	 ugye	 nem	 lett	
volna	 szerencsés	 dolog	 szé-

gyent	vallani.	Dr.	Vitéz	Ferenc,	
akit	 mai	 napig	 mentoromnak	
tekintek	elvállalta	a	tárlat	meg-
nyitóját.	A	földim,	a	Körömvi-
rág	 együttes	 vezetője,	 Kocsis	
Csaba	pedig	elhozta	nekünk	a	
Sárréti	 zenevilágot	 ének,	 gitár	
és	hegedű	kísérettel.	A	kiállító	
helyről	 pedig	 annyit,	 hogy	 ez	
sokak	 szerint	 Debrecen	 egyik	
legkiválóbb	 adottságú	 kiállító	
terme.	 A	 kiállítás	 különleges-
sége	volt,	hogy	a	mesei	életkor	
a	77	év	küszöbén,	új	művészi	
pályára	léptem.	Szobrászkodni	
kezdtem	 és	 ez,	 mint	 tudjátok,	
egy	 szükséghelyzet	 következ-
ménye	 volt.	 Az	 én	 világom	
a	 festészet	 volt!	 Tudomásul	
kellett	 vennem,	 hogy	 ezt	 nem	
tudom	folytatni.	Szavakat	nem	
kell	szépíteni,	vakon	nem	lehet	
festeni.	Gondolom	elmondtam	
már	neked,	hogy	a	szobrászko-
dás,	a	színes	kisplasztikák	ké-
szítése	látásom	elvesztése	után	
azzal	 kezdődött,	 hogy	 először	
önmagamat	 kellett	 legyőzni!	
Ez	 nem	 volt	 egyszerű	 dolog.	
Most	 azonban	 már	 eljutottam	
arra	 a	 szintre,	 hogy	 jól	 érzem	
magam,	 ha	 agyag	 kerül	 a	 ke-
zembe.	A	gratuláló	 szavakból,	
a	 kézszorítások	 erejéből	 úgy	
gondolom	 sikerült	 örömet,	
élményt	 szerezni	 ezzel	 a	 kiál-
lításommal	 is	 sok	 embernek.	

Kisplasztikáim	 most	 lettek	
először	kiállítva,	így	nagy	volt	
az	érdeklődés,	mint	minden	új	
iránt.	Az	pedig,	hogy	a	szobra-
immal	eljutok-e	valaha	 is	arra	
a szintre, mint a festményeim-
mel,	 azt	 majd	 eldönti	 az	 idő.	
Aztán,	 hogy	 mit	 hoz	 a	 jövő,	
mire	 kapok	 még	 időt,	 erőt,	
hitet	 az	 élettől,	 azt	 előre	 nem	
tudom.	 Én	 igyekszem	 tenni	 a	
dolgom	a	legjobb	tudásom	sze-
rint,	 legyen	 az	 festék,	 vászon,	
vagy	agyag!

H. Z.: Az új évhez, 2016-
hoz közeledve van-e valami 
friss híred számunkra?

K. N. L.: Az	 új	 év	 is	 moz-
galmasnak	 ígérkezik.	 A	 sok	
esemény	 közül	 kiemelném,	
hogy	itt	Ebesen	a	Magyar	Kul-
túra	 Napján,	 január	 22-én	 egy	
Életmű	Kiállításon	mutathatom	
meg	 életem	 eddigi	 állomása-
it.	 Ez	 nagyon	 nagy	 dolog	 egy	
művész	 ember	 életében,	 ezért	
köszönettel	tartozom	a	kiállítás	
szervezőinek!	 Életmű	 kiállítá-
som	még	nem	volt,	így	erre	sze-
retnék	komolyan	felkészülni.	
Végezetül	 az	 Ebesi	 Hírlap	

valamennyi	 olvasójának	 ez-
úton	is	kívánok	Kellemes	Ün-
nepeket	és	Boldog	Új	Évet!

Fentieket	lejegyezte:	
Dr. Hagymási Zoltán, 

az	ebesi	krónikás

Egy város, két kiállítás, két siker 

M E G H Í V Ó 
A Széchényi Ferenc Tájmúzeum tisztelettel meghívja Önt 

2016. január 22-én 17.00 órakor 

Kádár Nagy Lajos  
Holló László-díjas festőművész  

Síkban és térben című 
életmű kiállításának megnyitójára. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A kiállítás 2016. február 29-ig tekinthető meg.  

Helyszín: Széchényi Ferenc Tájmúzeum Ebes 4211 Ady Endre u. 6-8. 



Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

8 9Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

8 9

Az	utóbbi	időszakban	a	hazai	
médiumok	 kiemelten	 foglal-
koztak	 a	 magyar	 katonákkal.	
Talán	 sokan	még	 a	 sorkatonai	
idők	 néphadseregével	 azono-
sítják	 a	 haderőt,	 pedig	 a	 hon-
védség	 az	 évek	 során	 jelentős	
változásokon	 esett	 át.	Ma	már	
a	 seregben	 professzionális	 ka-
tonák	 szolgálnak,	 akik	 a	 haj-
dani	 sorkatonákkal	 szemben	
már	önként	vállalják	a	 szolgá-
latot,	 és	 bizonyítják	 rátermett-
ségüket	 mind	 a	 hazai,	 mind	 a	
nemzetközi	 feladatok,	 külföldi	
missziók	 végrehajtása	 során.	
Cikkünkben	 annak	 próbálunk	
utánajárni, miért is éri meg 
egy	fiatalnak	magára	öltenie	az	
egyenruhát.
Azt	 talán	 különösebb	 kuta-

kodás	 nélkül	 is	 kijelenthetjük,	
hogy	 a	 katonai	 pálya	kellő	 iz-
galmat	 és	 kihívást	 nyújt,	 ami	
már	 természetszerűleg	 vonzza	
a	 nem	 hétköznapi	 munkát	 ke-
resőket.	 Emellett	 sok	 helyen	
elhangzott	már,	hogy	a	Magyar	
Honvédség	az	ország	egyik	leg-
nagyobb	 munkáltatója,	 amely	
kiszámítható	 jövőt	 és	 biztos	
megélhetést	 kínál	 az	 elhiva-
tottaknak.	 Hogy	 ez	 valóban	
így	 van	 –e,	 arról	Nagy	Zoltán	
alezredest,	 a	Magyar	Honvéd-
ség	Hadkiegészítő	és	Központi	
Nyilvántartó	Parancsnokság	2.	
Katonai	 Igazgatási	Központjá-
nak	parancsnokát	kérdeztük.
„Azt	 mindenképpen	 szeret-

ném	leszögezni,	hogy	a	katonai	
pálya	 nem	egyszerűen	munka,	
hanem	hivatás,	 életpálya,	 ahol	
az	egyén	tehetségétől,	a	hozzá-
állásától	és	a	kitartásától	függ,	
hogy	hogyan	alakul	a	pályafu-
tása.	 Egy	 sikeres	 katonai	 kar-
rierhez	 kitartás	 és	 elszántság	
szükséges,	ám	ezt	a	honvédség	
számos	formában	elismeri.	Ke-
vés	 olyan	 munkahely	 létezik	
például,	 ahol	 a	munkavállalók	
fizikai	 és	 egészségügyi	 hely-
zetével,	 életminőségével	 ilyen	
magas	szinten	foglalkoznának,	
mint	 a	 honvédségnél,	 hiszen	
a sereg rendszeres ingyenes 
egészségügyi	 szűrésekkel	 ki-
emelt	 figyelmet	 fordít	 a	 ka-
tonák	 egészségi	 állapotára.	
Emellett	a	honvédelmi	tárca	ál-

tal	 bevezetett	 illetményemelés	
révén	a	katonák	2015	júliusától	
átlagosan	 30	 százalékos	 bér-
emelésben	részesültek,	amelyet	

2019.	január	1-jéig	évi	5-5	szá-
zalékos	növekedés	követ	majd.	
Ez	 folyamatosan	 emelkedő	
jövedelmet,	 biztosabb	 anyagi	
hátteret,	 tervezhető	 életpályát,	
nagyobb	megbecsülést	és	mél-
tó	megélhetést	jelent	a	katonák	
részére.”	–	tudtuk	meg	az	alez-
redestől.
Az	 irodában	 készséggel	 ad-

tak	felvilágosítást	a	számszerű	
összegekről	 is,	 melyből	 kide-
rül:	 a	 seregbe	 frissen	 belépők	
fizetése	–	a	betöltött	munkakör-
től	 függően	–	nettó	 százötezer	
forinttól	 akár	 a	 nettó	 százki-
lencvenezer	 forintig	 terjedhet.	
Erre	 épülhet	még	 rá	 az	 ingye-
nes	 laktanyai	 elhelyezés,	 az	
ingyenes	 katona-egészségügyi	
(csapatorvosi-,	 fogorvosi-	 és	
szakorvosi)	 ellátás,	 a	 kedvez-
ményes	 üdülési	 lehetőség,	 a	
sport-	és	kulturális	szolgáltatá-
sok,	 a	 családalapítási	 támoga-
tás,	a	kedvezményes	étkeztetés	
és	 az	 utazási	 költségtérítés.	
Emellett	 a	 –	megfelelő	 kikép-
zéseket	 követően	 –	 a	 katonák	
részt	vehetnek	a	Magyar	Hon-
védség	 külszolgálati	 feladatai-
nak	 végrehajtásában,	 melynek	
révén	extra	 jövedelemre	 tehet-
nek	 szert.	Ez	 egy	hat	 hónapos	
misszió	során	akár	 több	millió	
forintot	is	jelenthet.	Látható	te-
hát,	hogy	a	honvédség	valóban	
megoldást	 jelenthet	 a	 munkát	
keresők	 számára,	 de	 vajon	 ér-
zékelhető-e	 ez	 a	 jelentkezési	
kedven?
„Szerencsére	 évről-évre	 sok	

érdeklődő	megfordul	az	ország	
Toborzó	 Irodáiban,	 és	 jelent-
kezik	katonának,	de	ez	kell	 is,	
hiszen	 folyamatosan	 rendelke-

zünk	be	nem	 töltött	munkahe-
lyekkel.	Továbbra	 is	várjuk	az	
iskolákból	 frissen	 kikerült	 pá-
lyakezdőket,	de	azokat	is,	akik	

a	korábban	megszerzett	tudásu-
kat,	 civil	 képzettségüket	 (pél-
dául	 gépjárművezető,	 jogász,	
egészségügyi	 szakember	 stb.)	
szeretnék	kamatoztatni	nálunk.	
A	jelentkezés	feltétele	a	betöl-
tött	18.	életév,	a	magyar	állam-
polgárság	 megléte,	 bejelentett	

belföldi	 lakóhely,	 legalább	 8	
általános	 iskolai	 végzettség	 és	
büntetlen	 előélet.	 A	 pályázók	
sikeres	 egészségügyi,	 pszicho-
lógiai	 és	 fizikai	 alkalmassági	
vizsgálatot	követően	kezdhetik	
meg	 katonai	 szolgálatukat.”	 –	
fogalmazott	Nagy	Zoltán	alez-
redes.
A	beszélgetés	végén	 tényleg	

lehetett	érezni,	hogy	ez	a	sereg	
már nem ugyanaz, mint ami a 
sorkatonai	 idejüket	 becsülettel	
leszolgálók	 emlékeiben	 él.	 A	
mai	 Magyar	 Honvédség	 egy	
valóban	 professzionális	 szer-
vezet,	 amely	 megalapozott	
életpályát	 kínál	 a	 katonáinak.	
Aki	 pedig	 elég	 elhivatott	 eh-
hez,	bátran	keresse	fel	a	hozzá	
legközelebb	eső	Toborzó	Irodát	
és	jelentkezzen	szerződéses	ka-
tonának!

Kiszámítható életpályát biztosít a katonáskodás

Az	idén	ősszel	pályázati	for-
rásból	 421	 polgárőr	 egyesület	
vehetett	 át	 vadonatúj	 polgárőr	
járőrautókat,	 többek	 között	 az	
Ebesi	 Polgárőr	 Egyesület	 is.	
Annak	 érdekében,	 hogy	 az	 új	
terepjárók	 képességeit	 jobban	
megismerjék	azok	az	önkéntes	
polgárőrök,	 akik	 ezekkel	 az	
autókkal	 járőröznek,	 speciális	
tréninget	 szerveztek	 Zsámbé-
kon,	 ahol	mi	 is	 képviseltettük	
magunkat.	

Egyesületünkből	 Pacsmag	
Odett	 és	 Szatmári	 Gábor	 vett	
részt	a	tréningen	2015.	no	vem-
ber	 21-én	 Zsámbékon,	 az	 új	
szolgálati	 autó	 extrém	vezeté-
si	körülmények	között	 történő	
tesztvezetésén.	A	 rendezvény-
hez	 kapcsolódóan	 elmondták:	

„az	érkezésünket	követően	egy	
előzetes	 tájékoztató	 és	 bemu-
tatkozás	 után	 következett	 a	 4	
órás	 tréning.	A	 pályán	 a	 saját	
képességeink	 határait,	 és	 az	
autó	 tulajdonságait	 és	 felsze-
reltségét	 is	 kipróbálhattuk	
négy	 pályamodulban	 (sík	mű-
gyanta	pályán	 a	 féktáv	 felmé-
rése	és	a	szlalomozás,	stressz-
idő	vezetés,	lejtőn,	műgyantán	
az	 ESP	 rendszer	 kipróbálása,	
gokart-pálya).	A	pár	órás	kép-

zésen	 rengeteg	 élménnyel	 és	
tapasztalattal	gazdagodtunk!	A	
polgárőrség	új	Suzuki	Vitarája	
tökéletes	 társa	 lesz	 a	 jelenlegi	
és	 a	 leendő	 polgárőröknek,	
ezzel	 is	 segítve	 a	 lakosság	
biztonságának	őrzését.”	

Ebesi Polgárőr Egyesület

Tesztvezetés Zsámbékon
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2015. 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:	 2016.	január	1.	0	óra	5	perckor
Résztvevők:	5	éves	kortól
Felszerelés:	 	Időjárásnak	megfelelő	réteges	öltözet,	duda,	 jel-

mez 
Szervezők:	 Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület

A futókat a Sportházban alkoholmentes pezsgővel várjuk!

Január 16. Szombat (délután 2 órakor)

Madáretető 
gyalogtúra

Indulás:	 	Január	16.	szombat:	Arany	J.	Ált.	
Isk.	elől:	du.	2	órakor

Hazaérkezés:	 Délután	4	óra	körül
Felszerelés:	 	Időjárásnak	megfelelő	réteges	

öltözet,	madáreleség,	esetleg	
madáretető

Szervezők:	 	Sós Barnabás, Ebesi 
Sportbarátok Egyesület 

Ebesen	az	elmúlt	időszakban	két	bűncselekmény	jutott	a	rendőrség	
tudomására.
1.	 Lopás	 bűntette	 miatt	 folytat	 büntetőeljárást	 a	 Hajdúszoboszlói	

Rendőrkapitányság	Bűnügyi	Osztálya	ismeretlen	tettes	ellen,	aki	2015.	
november	25-én	14	óra	40	perc	és	18	óra	15	perc	közötti	időben	Ebe-
sen,	a	Hunyadi	utca	egyik	lakóházába	a	teraszajtón	megkísérelt	bejutni,	
azonban	ennek	sikertelensége	miatt	a	spájz	ablakán	keresztül	a	házba	
bement	és	a	hálószobában	található	ékszeres	dobozból	arany	gyűrűket	
és	arany	nyakláncokat	tulajdonított	el.	
2.	2015.	december	06-án	19	órakor	a	4805-ös	út	ebesi	bekötő	és	Haj-

dúszovát	közötti	útszakaszon	egy	személygépkocsi	közlekedett	Hajdú-
szovát	irányából	Debrecen	irányába,	amikor	az	úttesten	meg	akart	for-
dulni,	amelynek	során	a	jármű	megcsúszott,	majd	az	úttesten	keresztbe	
fordult	és	összeütközött	a	mögötte	közlekedő	gépkocsival.	A	balesetben	
három	 személy	megsérült,	 akiket	 a	mentőszolgálat	munkatársai	 kór-
házba	szállítottak.
Kérjük	a	lakosságot,	hogy	segítsék	a	rendőrség	munkáját	és ameny-

nyiben a fenti eseményekkel kapcsolatban	bármilyen	 információval 
rendelkeznek,	 a	 bűncselekmény	 időpontjában	 a	 helyszínen, illetve 
annak közelében jártak,	 esetleg	 látták a cselekményt,	 értesítsék	 a	
rendőrséget	(segélyhívószám:	112)	vagy	a	település	körzeti	megbízott-
jait,	 avagy	polgárőreit	az	alábbi	 telefonszámokon.	A	bejelentéseket	a	
rendőrség	bizalmasan	–	a	bejelentő	adatait	zártan	–	kezeli:	
Mészáros József c. r. ftzls.	csoportparancsnok	 06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls.	körzeti	megbízott	 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. főrm.	körzeti	megbízott	 06-30/382-6581
Pásti Gyula c. r. tzls.	körzeti	megbízott		 06-70/430-1353
Sági József r. ftőrm.	körzeti	megbízott	 06-70/430-1354
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti	megbízott	 06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási 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.

Karácsony Béla r. százados
sajtószóvivő

Kék hírek

Ismét	 eljött	 az	 advent,	 a	
várakozás,	 a	 karácsony	 előtti	
mértéktelen	 vásárlások	 idő-
szaka.	Már	évek	óta	próbálunk	
ebben	 a	 felfokozott	 hangulat-
ban	egy	kis	gyűjtést	szervezni	
a	 rászorulók	 részére,	 egy	 kis	
meglepetést	vinni	azoknak	az	
embertársaimnak	 az	 életébe,	
akik	 valamely	 oknál	 fogva	 a	
„Földünk	 	 árnyékosabb	 olda-
lán”	élnek.
Emődi	Dani	bácsi	nyomdo-

kain	 haladva	 nagyon	 sokáig,		
az	 ebesi	 családok	 mellett	 az	
Érmelléki	 nebulókat	 segítet-
tük	 élelmiszerrel,	 gyermekjá-
tékokkal,	és	számítógépekkel,	
amely	 kezdeményezésünk	 a	
megajándékozottak	 körében	
osztatlan	sikert	aratott.					
A	 híradásokat	 is	 figyelve	

úgy	 döntöttünk,	 hogy	 most	
a	 Kárpátalján	 élő,	 a	 háborús	

helyzet	 miatt	 amúgy	 is	 sokat	
nélkülöző	 családoknak	 nyúj-
tunk,	 a	 magunk	 szerény	 esz-
közeivel	egy	kis	segítséget.
A	szokásos	körtelefon	után,	

melyben	 megkerestük	 az	
Óvodást,	 Általános	 Iskolát,	
Könyvtárat,	 Alapszolgáltatási	
Központot	 már	 lehetett	 látni,	
hogy	Ebesen	az	adakozókedv	
és	a	segíteni	akarás	továbbra	is	
töretlenül	 megvan.	Az	 Egye-
sületünk	 felhívására	 számos		
használt	 tankönyvet,	 szépiro-
dalmi	könyveket,	televíziókat,	
gyermekjátékokat,	 gyermek-
ruhákat	és	 szerény	mennyisé-
gű	élelmiszert	 is	sikerült	ösz-
szegyűjtenünk.
Már	 a	 szervezés	 kezdeti	

szakaszában	 látszott,	 hogy	
az	 adományunk	 kijuttatása	
az	 ukrán	 vámszervek	 szigorú	
szabályrendszer	 miatt	 nehéz-

ségbe	fog	ütközni,	és	ha	még	
kapunk	 is	 engedély	 a	 kiszál-
lításra,	 arra	 talán	 csak	 fél	 év	
múlva	kerülhet	sor.
Ügybuzgalommal	 ment	 a	

telefonálgatás	a	Máltai	Szere-
tetszolgálat	 területi	 irodájába,	
és	még	számos	Karitatív	Szer-
vezetnek,	de	a	felhalmozódott	
bürokratikus	 akadályok	 nem	
sok	jót	ígértek.	A	megoldást	a	
Református	 Szeretetszolgálat	
áldásos	 tevékenysége	 bizto-
sította,	 tekintettel	 arra,	 hogy	
dr.	 Balogh	 Barnabás	 lelkész-
igazgató	közbenjárására	2015.	
december	 8-án	 a	 szolgálat	
munkatársai	 elszállították	 az	
általunk	összegyűjtött	szerény	
adományt. 
Ígéretet	kaptunk	arra,	hogy	

a	 karácsonyi	 ünnepek	 előtt,	
a	 többi	 adománnyal	 együtt	
eljuttatják	 a	 határ	 túlolda-

lán	 élő	 honfitársaink	 részére.	
Hiszem,	 hogy	 ezzel	 a	 nemes	
cselekedettel	 sok	 Kárpátal-
ján	 élő	 családnak	 és	 oktatási	
intézmény	 tanulóinak	 tettük	
boldoggá	 és	 felejthetetlenné	
az	ünnepét.
Itt	 és	 most	 szeretnék	 kö-

szönetet	mondani	minden	fel-
ajánlónak	 az	 adományaikért	
és	a	 lelkes	segítőnknek	az	el-
végzett	 munkáért.	 Kérem	 az	
ünnep	 estéjén	 is	 szánjuk	 egy	
kis	figyelmet	a	határ	túl	olda-
lán	élőkre,	ha	más	nem	gondo-
latba	egy	kicsit	velük	leszünk.	
Áldott	 és	 békés	 karácsonyi	
ünnepeket	 és	 nagyon	 boldog	
új	 évet	 kívánok	minden	 ked-
ves	 ebesi	 lakosnak	 a	 további	
sikeres	 együttműködés	 remé-
nyében	tisztelettel:	

Balogh László elnök	
Ebesi	Polgárőr	Egyesület

Adománygyűjtés Kárpátaljának
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A	 Mikulásra	 várva,	 har-
madik	 alkalommal	 rendezte	
meg	 az	 Ebesi	 Sportbará-
tok	 Közhasznú	 Egyesület	
Floorball	 szakosztálya	 a	 Mi-
kulás	kupa	kispályás	floorball	
házibajnokságot.	Az	izgalmak	
feledtetésére	 december	 5-én,	
szombaton	 a	 reggeli	 órákban	
kezdődtek	meg	 a	 küzdelmek.	
Az	 1-2.	 osztályosok	 mutat-
ták	 meg	 először	 tudásukat.	
Meglepően	 sok	 kisiskolás	 je-
lentkezett,	 akik	 nagyon	 izga-
tottan	várták	a	rendezvényt.	A	
megjelent	 hét	 csapatnak	 kör-
mérkőzés	 rendszerében	 zaj-
lottak	 az	 összecsapások,	 azaz	
minden	 csapat	 összemérhette	
tudását	 a	 többi	 csapattal.	 Hat	
ebesi	 és	 egy	debreceni	 –	Vö-
rösmarty	 Általános	 Iskola	 –	
csapat	 küzdött	 meg	 egymás-
sal,	 ahol	 a	 debreceni	 csapat	
elleni	 eredmények	 nem	 befo-
lyásolták	a	házibajnokság	he-
lyezéseit.	A	 győztes	 csapatok	
2	 pontot,	 döntetlen	 esetén	 a	
csapatok	1-1	pontot	kaptak.	A	
lezajlott	 mérkőzések	 alapján	
hibátlan	teljesítménnyel	–	ve-
retlenül	 –	 lett	 első	 helyezett	
a	 „Vérfarkasok”	 (Szombati	
Kristóf,	 Páll	 Balázs,	 Borsos	
Roland)	 csapata.	 Őket	 kö-

vette	 az	 „Arzenál”	 (Hajzer	
Dávid,	 Szabó	Barnabás,	Hor-
váth	 Ákos)	 nevű	 csapat.	 A	
képzeletbeli	dobogó	harmadik	
fokára	 az	 „Ebesi	 kutyaütők”	
(Makai	 Csanád,	 Tóth	 Olivér,	
Gergely	 Kristóf)	 csapata	 áll-
hatott	fel.
A	nagyobbaknál	(3-4.	osztá-

lyosok)	négy	ebesi	és	két	deb-
receni	 csapat	 mérte	 össze	 tu-
dását.	 Ebben	 a	 korosztályban	
is	 minden	 ebesi	 csapat	 talál-
kozott	 a	 többiekkel	 a	 pályán.	
Ebben	 a	 korosztályban	 már	
komolyabb,	harcosabb	mérkő-
zéseknek	 lehettek	 szemtanúi	
a	 lelkes	 szurkolók.	A	 bajnok-
ságot	 ebben	 a	 korosztályban	
a	„DEAC	Junior”	(Makai	Bo-
tond,	Kocsis	Csaba,	Tóth	Kris-
tóf)	 csapata	 nyerte	 az	 „Anti	

duguláselhárítók”	 (Horváth	
Márk,	 Pintyák	 Róbert,	 Árva	
Dominik)	 előtt.	 A	 harmadik	
helyezett	 a	 „Hullócsillagok”	
(Kanyó	Gréta,	Pinczés	Jázmin,	
Nagy	Klaudia)	csapata	lett.
A	 felsősök	 –	 vélhetően	 –	 a	

hétvégére	feladott	házi	felada-
tokat	csinálhatták,	mert	sajnos	
nagyon	 kevesen	 képviseltet-
ték	magukat.	Náluk	csak	a	III.	
korcsoportban	 (5-6.	 osztályo-
sok)	tudtunk	versenyt	rendez-
ni,	és	–	sajnos	–	itt	is	csak	négy	
csapat	 nevezett.	 A	 nagyok-
nál	 már	 komoly	 kiegyenlített	
mérkőzéseket	 lehetett	 látni.	
A	 kis	 létszámra	 tekintettel	 itt	
is	 minden	 csapat	 összemérte	
erejét	a	többiekkel.	Az	összes	
forduló	 után	 a	 „Lángszórós	
nyuszik”	és	a	„Gerzsozi”	csa-

pata	pontegyenlőséggel	állt	az	
első	helyen,	 így	 itt	egy	döntő	
mérkőzésre	 is	 sor	 került.	 A	
két	 csapat	 közötti	 egyenlősé-
get	 az	 is	 bizonyította,	 hogy	
az	 első	 összecsapáskor	 dön-
tetlen	 eredménnyel	 hagyták	
el	a	pályát.	A	döntő	mérkőzé-
sen	–	végül	–	összeszedettebb	
játékkal	 a	 „Lángszórós	 nyu-
szik”	 (Görög	 Gábor,	 Szabó	
Milán,	 Kovács	 Máté)	 lettek	
az	 első	 helyezettek.	 Második	
a	„Gerzsozi”	(Gál	Zoltán,	Sa-
lánki	Zsolt,	Szabó	Dávid)	csa-
pata	és	a	harmadik	helyezést	a	
„Plasma	Team”	 (Kiss	László,	
Páll	 Balázs,	 Karsai	 Bence)	
csapata	érte	el.
A	Mikulás	 Kupán	 a	 helye-

zetteknek	érem	került	a	nyaká-
ba,	melyet	az	egyesület	elnöke	
Kovács	 József	 adott	 át,	 vala-
mint	minden	tanuló	oklevéllel	
és	 egy	 nyalókával	 térhetett	
haza.
Ezúton	 is	 szeretnénk	 meg-

köszönni	a	segítséget	az	iskola	
vezetésének,	akik	rendelkezé-
sünkre	 bocsátották	 az	 iskola	
tornatermét	a	kupa	megrende-
zéséhez.

Makai Zsolt
ESBE	Floorball	

szakosztályvezető

III. Mikulás Kupa Kispályás Floorball házibajnokság

Az	Ebesi	Sportbarátok	lab-
darúgó	 szakosztálya	 az	 őszi	
szezont	 némileg	 átalakult	
kerettel	 kezdte	 el.	 Sajnos	
voltak	 sérültjeink	 és	 többen	
szögre	 akasztották	 a	 cipőt,	
valamint	néhányan	munkahe-
lyi	 elfoglaltságaik	miatt	 nem	
tudtak	 a	 csapat	 segítségére	
lenni.	 Mindezek	 ellenére	 az	
új	 igazolásaink	és	az	 ifjúsági	
csapatból	 a	 felnőtt	 kerethez	
csatlakozók	 jól	 beilleszked-
tek	és	kiharcolták	a	helyüket	
a	csapatban.
Az	elmúlt	évek	kiváló	han-

gulata	és	csapatszelleme	és	az	
egyre	 fokozódó	 edzésmunka	
meghozta	 eredményét,	mivel	
csapatunk	jelenleg	az	előkelő	
II.	helyet	foglalja	el	a	tabellán	
4	 ponttal	 lemaradva	 az	 éllo-

vas	DASE	együttese	mögött.	
A	 kiemelkedő	 eredmény	 el-
sősorban	 a	 csapatmunkának	
köszönhető,	 nem	 szeretnék	
külön	 egy	 játékost	 sem	 ki-
emelni,	 mert	 mi	 egy	 csapat	
vagyunk!	Hiszünk	az	alázatos	
munkában	és	jól	tudjuk,	hogy	
egy	 nagyon	 nehéz	 tavaszi	
szezon	vár	ránk,	ami	ha	a	ter-

veinknek	megfelelően	alakul,	
akkor	felnőtt	csapatunk	feláll-
hat	arra	a	bizonyos	képzelet-
beli	dobogóra.
Ifi	csapatunk	háza	táján	kis-

sé	görcsösebben	alakultak	na-
pok.	A	jó	hangulatú	edzéseket	
több	nagyon	szép	és	látványos	
meccs	követte.	Sőt,	általában	
mi	voltunk	azok,	akik	uralták	

a	 játékot,	de	 sajnos	a	befeje-
zéskor	 rendre	 hiba	 csúszott	
a	 gépezetbe	 és	 a	 labda	 nem	
a	 hálóban	 kötött	 ki.	Ennek	 a	
felemás	 teljesítménynek	 kö-
szönhetjük,	 hogy	 a	 tabellán	
a	 13.	 helyen	 zártuk	 az	 őszi	
szezont.	De	nem	csüggedünk,	
egy	jó	alapozást	követően	ta-
vasszal	célunk	teljesülhet	és	a	
mezőny	első	felében	végezhet	
utánpótláscsapatunk.
Ezúton	 pedig	megragadom	

a	 lehetőséget	 és	 szeretném	
mindenkinek	 megköszönni	
az	éves	munkáját	és	hozzáál-
lását!	 Kívánok	 mindenkinek	
Kellemes	 Karácsonyi	 Ünne-
peket	 és	 Sikerekben	 Gazdag	
Boldog	Új	Évet!

Kovács Imre
ESBE	Labdarúgó	Szakosztály

Sikeres őszi szezon zártak labdarúgóink
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