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Kedves Ebesiek!
A közös karácsonyfánk és az ünneplőbe öltözött
Ebes mindannyiunkat megérint, arra késztet
bennünket, hogy visszagondoljunk arra, hogy
mi minden történt velünk az idén. De karácsony
közeledtével ne gondoljunk a hétköznapok harcaira, zajaira, csendesedjünk el és gondoljunk
mindazokra, akik legközelebb állnak hozzánk,
családunkra, szeretteinkre és azokra is, akik
már nem lehetnek itt velünk.
Álljunk meg egy pillanatra, és éljük át teljes
szívvel az ünnepet! A karácsony meghitt fénye
mellett szorítsuk meg egymás kezét, mosolyogva biztassuk egymást. Hisz ahol béke és szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra

épülő családot, közösséget lehet teremteni.
A közeledő ünnepek alkalmából kívánom, hogy
mindenhová jusson fény, gondoskodás, szeretet. Legyen lelkünkben béke, otthonunkban
harmónia.
Kívánok magam és a Képviselő-testület tagjai nevében a község minden lakosának szeretetteljes, áldott karácsonyt, eredményekben
és egészségben gazdag, békés, boldog új esztendőt. Meggyőződéssel hiszem, hogy az elkövetkezendő 2018-os esztendőben is a szeretet,
közösségért érzett felelősség, az összefogás jellemzi majd mindennapjainkat.
Szabóné Karsai Mária polgármester

JÓZSEF ATTILA:

Betlehemi királyok
A siker a munkában rejlik
3. oldal

Adventi fények Ebesen
6. oldal

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta – biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!
Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
ůgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
Adjonisten, Megváltó, Megváltó! aki szerecseny király.
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott, Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
fényes csizmánk is megrogyott,
József Attilára emlékeztek
9. oldal

A Fény születése
11. oldal

Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!

Kedves Ebesi Barátaink!
Ma már nincs távolság két település között, ha az emberek élő kapcsolatot tartanak egymással,
ha ápolják a barátságot, ha találkoznak, együtt örülnek az ünnepeiken. Az ország másik szegletéből is láthatjuk, hogy milyen változáson megy végbe a testvértelepülésünk, Ebes, milyen
modern, de mégis családias, meghitt településsé fejlődött, ahol jó élni, a községért tenni.
Rendkívül boldog vagyok, hogy gyermekeinknek is példát mutatunk barátságból, akik már
évek óta csere-programban részesülnek, s ezzel is erősítik kapcsolatunkat.
Kívánom, hogy ez a barátság mindkét település lakóinak örömére sokáig tartson. Az év
végéhez közeledve a balatonszárszóiak nevében kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés
Boldog Új Esztendőt kívánok valamennyi ebesi lakosnak.
Tisztelettel: Dorogi Sándor Balatonszárszó polgármestere
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Megtárgyalta a testület a 2018. évi költségvetési koncepciót
– beszámoló a képviselő-testület novemberi üléséről –
2017. november 22-én tartotta soron
következő ülését Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testülete. Az előző
testületi ülés óta eltelt polgármesteri tájékoztatást követően a település vezetői
megtárgyalták egyebek mellett a 2018.
évi költségvetési koncepciót.

www.ebes.hu

A képviselő-testület elfogadta a
2018. évi költségvetési koncepciót és
megalkotta az átmeneti gazdálkodásról
szóló rendeletet
Szabóné Karsai Mária polgármester as�szony elmondta, bár a költségvetési koncepció készítését nem írja már elő jogszabály, mégis a korábbi években kialakult és
bevált gyakorlatnak megfelelően célszerű
megtárgyalni a következő évi gazdálkodás
megalapozásához szükséges irányelveket
a 2018. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez kapcsolódóan. Továbbra is elsődleges és kiemelt szempont egy olyan
költségvetés összeállítása, mely a település fejlődését úgy biztosítja, hogy közben
az önkormányzat folyamatos pénzügyi
egyensúlya és stabilitása megmarad. Kiemelt figyelmet kell fordítani a saját bevételekre, a rendelkezésre álló erőforrások
gazdaságos felhasználására. Polgármester
asszony kiemelte, hogy a jövő évi költségvetés kidolgozásánál figyelemmel kell
lenni az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célokra, mindezek mellett pedig az előző évről áthúzódó

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket
fejezzük
ki Pócsi Andrásné Ebes,
Ady E. u. 34. szám alatti lakosnak, hogy fenyőfa
felajánlásával hozzájárult
Ebes község karácsonyfája
felállításához. Köszönjük
Kádár László (Monostorerdő Bt.) vállalkozónak a
karácsonyfa felállításához
és feldíszítéséhez nyújtott
önzetlen segítségét.
Szabóné Karsai Mária
polgármester
Dr. Hajdu Miklós
jegyző

és folyamatban lévő fejlesztések befejezését is biztosítani kell. A fejlesztési célokat
rangsorolni szükséges figyelembe véve a
rendelkezésre álló forrásokat, valamint a
pályázati lehetőségeket. Előreláthatólag
a 2018. évben is számos feladata lesz az
önkormányzatnak. Kiemelt beruházás a
Benedek Elek Óvoda felújítása és bővítése. Folytatódik az Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése, a 2. számú ipartelepi
út megépítése, a jövő évben elkészül a
kerékpárút Ebes és Hajdúszoboszló között, valamint kialakításra kerül a futókör,
illetve tovább folytatódnak a bentlakásos
idősek otthonának építési munkálatai is.
Polgármester asszony elmondta, a következő évben is folytatni szükséges a belterületi közúthálózat fejlesztését, valamint
a járdák felújítását. Fontos célkitűzés továbbá az új településrendezési terv kidolgozása, úttervek elkészítése a Kölcsey, a
Jókai és az Arany János utcákra vonatkozóan, valamint a meglévő önkormányzati
ingatlanok állagmegóvása és amennyiben
szükséges, azok felújítása. A középtávú
fejlesztési célok között szerepel az önkormányzati intézmények és ingatlanok
energetikai korszerűsítése, valamint a Rákóczi út 12. szám alatt új szolgáltatóház
kialakítása gazdaságfejlesztési pályázati
támogatás bevonásával. Meg kell vizsgálni továbbá új utca nyitásának lehetőségét
a Liszt Ferenc utca mögötti részen, valamint egy tornacsarnok megvalósítását is

szorgalmazni szükséges. A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés tervezésével
kapcsolatos célkitűzéseket egyhangúlag
támogatta. A 2018. évi költségvetési koncepció megtárgyalását követően megalkotta a testület az átmeneti gazdálkodásról
szóló rendeletet.
Többletforrás biztosításáról döntött a
testület az óvoda felújítása kapcsán
Szabóné Karsai Mária polgármester
asszony a napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondta, hogy a Benedek Elek Óvoda
és Mini Bölcsőde felújítása, bővítése tárgyú pályázat kivitelezésére megismételt
közbeszerzési eljárást indított a képviselő-testület tekintettel arra, hogy a korábbi közbeszerzési eljárást anyagi fedezet
hiánya miatt eredménytelennek nyilvánította. A megismételt közbeszerzési eljárás
során az önkormányzat öt új gazdasági
szereplőt kért fel ajánlattételre. A közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozás a rendelkezésre
álló fedezeten túl 17.584.411,- Ft összeggel adott magasabb ajánlati árat. A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság támogatása mellett egyhangúlag elfogadta
a szükséges pénzügyi forrás biztosítását.
A lejárt határidejű határozatok ismertetését követően zárt ülésen döntött a testület az iparterület vételére, valamint az
első lakáshoz jutók támogatására irányuló
kérelmekről.

Falugyűlésen vitatták meg az aktuális kérdéseket

December 1-jén falugyűlést tartottak a település vezetői több aktuális, az ebesi lakosokat
érintő témában. Egyebek mellett tájékoztatás
hangzott el a 2017. évi gazdálkodásról, a folyamatban lévő beruházásokról és a fejlesztési elképzelésekről. Dr. Gali Sándor rendőr ezredes,
kapitányságvezető az Ebes közbiztonságáról
szóló beszámolója mellett a sokakat foglalkoztató belterületi közlekedésre vonatkozó kérdések tekintetében is tájékoztatta a lakosokat. Ezt
követően a vasút-korszerűsítéssel összefüggésben felmerülő problémák megtárgyalására került sor.
A rendezvényről készült felvétel megtekint-

hető a www.ebestv.hu oldalon (megjegyzés: a
vasút-korszerűsítéssel összefüggő napirendi
pontnál – mivel nem sajtó nyilvános rendezvény volt - nem készülhetett felvétel, ezért azt a
televíziós anyag nem tartalmazza).

Felhívás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a többlet szociális tűzifa terhére 2018. január
19-ig támogatási kérelmet lehet benyújtani. Azon személyek adhatják be az igényüket,
akik az első fordulóban nem részesültek tűzifa támogatásban. A támogatás feltételeiről a
Polgármesteri Hivatalban lehet érdeklődni.
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Kitüntették Huszovics Jánost
csönös találkozókat szerveznek
a határon túl élő magyarokkal.
Elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a szépkorúak megmutatják tehetségüket és azt,
hogy tudnak tartalmas életet
élni, amivel szebbé teszik a
mindennapjaikat.
Kiemelte,
hálásak ezen korúaknak azért,
hogy életet adtak és felnevelték
azt a generációt, amely most az
országot vezeti, irányítja. Mindezekhez kapcsolódóan előadta,
hogy szükség van az idősek
élettapasztalatára, bölcsességére, amit igyekeznek figyelembe
venni. Ennek kapcsán egy olyan
otthont építenek Debrecenben
– a Nádor utcai Nyugdíjas Házat – ahol találkozhatnak, kulturális életet élhetnek, és napi
tevékenységeiket szervezhetik

csike gyermeket nevel, mégis
fontosnak tartja a civil szervezet
az idősszervezetek. A köszön- támogatását.
tők után színvonalas műsoron
szórakozhattunk, ahol a kicsik
dalosjátékai mellett emelkedett
hangulatú versek, sanzonok,
operettek, táncok, dalok, népdalok sokaságában gyönyörködhettünk.
Pajna Zoltán itt köszöntötte
az 50, 60 éves házassági évfordulójukat ünneplőket is. Itt kaptak kitüntetést/elismerést azok
az egyének, akik sokat tesznek
a nyugdíjas szervezetek működéséért. A mi szervezetünk Hu
szovics Jánost terjesztette fel, aki
ugyan alig múlt 30 éves, mégis
Ezúton is megköszönjük seévek óta kitartóan, önzetlenül
és viszonzás nélkül támogatja gítő szándékát, további életéhez
Népdalkörünket. Jó érzés tudni, pedig boldog, sikeres éveket és
hogy noha még ő is a fészekra- jó egészséget kívánunk.
Szabó Sándorné
kás időszakában van és két ki-

A siker a munkában rejlik
– interjú Csízi Sándorral –

November 22-én ünneplik
Hajdú-Bihar Megye Napját
annak tiszteletére, hogy 1698ban alakult meg a Hajdúkerület.
A sokéves hagyományokhoz
híven ezen a napon ünnepi
közgyűlést tartanak a megye
egy-egy településén. Idén Létavértes adott otthont eme jeles
rendezvénynek, ahol az előzetes jelölést és elbírálást követően a megye kitüntető díjait is
átadták különböző kategóriákban. Idén Hajdú-Bihar Megye
Önkormányzatának Arany
Sándor-díját Csízi Sándornak
adományozta a közgyűlés. Ezen
díj azon fiatal, vagy több évtizedes tapasztalattal rendelkező
személyek részére adományozható, akik a megye mezőgazdaságának fejlesztésével, az új
technológiák elterjesztésével,
a termelés hatékonyságát javító kutatásokkal, az agrárium
európai uniós csatlakozását
elősegítő tevékenységükkel,
munkásságukkal hozzájárultak
a mezőgazdaságból élők élet-

minőségének javításához. Az
elismerésig azonban hosszú út
vezetett, nagyon sok munkával
és lemondással. Csízi Sándorral beszélgettünk, hogy hogyan
fejlődött, gyarapodott az 1993ban alapított egyéni vállalkozás,
mik a jövőbeli tervek, fejlesztési
célok.
Debrecenben
születettem
1946. június 23-án egy hét
gyermekes földműves család
elsőszülöttjeként – kezdi Csízi
Sándor. 1960-ban kezdtem el
dolgozni az Ebesi Búzakalász
Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben, ahol a kovácsmesterséget szerettem volna kitanulni,
azonban az élet úgy hozta, hogy
hamar egy traktoron találtam
magam. A mindennapi munka
mellett azonban kitanultam a
mezőgazdasági gépész és a szerelő szakmákat is. Időközben,
1966-ban megnősültem, még
ebben az évben megszületett a
nagyobbik fiam, Sándor, majd
1969-ben a kisebbik fiam, Zoltán. A termelőszövetkezetben
ledolgozott 32 évre nagyon jó
szívvel gondolok vissza, hiszen
nagyon megbecsülték a munkámat és nagyon jól kerestem.
Sosem felejtem el azt az érzést,
amikor az akkori Szovjetunióból behozott első kombájnok
egyikét vezethettem. Valahogy

akkor nagyon nagy szó volt az,
hogy valaki kombájnozhat, hiszen nagy becsülete volt akkor
is a búzának és a kenyérnek.
Így leragadtam ennél a szakmánál, amit nagyon megszerettem.
Ezért is volt nagyon nehéz a
rendszerváltást követően 1992ben a szövetkezetből való kiválásom, ahonnan tagrészként azt
a kombájnt hoztam magammal,
amivel előtte hat évig dolgoztam. Azt kell mondanom, nagyon nehezen indult az 1993.
április 1-jén alapított vállalkozásom. Volt olyan, hogy kölcsön
kellett kérnem a szomszédtól
pénzt gázolajra, hogy el tudjam végezni a munkát. Ekkor a
fiaim még a szakmájukban, autószerelőként és karosszéria lakatosként dolgoztak, majd egy
évig fuvarozással foglalkoztak. Beláttam nagyon hamar,
hogy sikerre úgy vihető ez a
mezőgazdasági vállalkozás, ha
bevonom a fiaimat is, így hárman kezdtünk dolgozni és bővíteni a gépparkunkat. Először
egy traktort, majd vetőgépet és
ekét vásároltunk, így kezdtük
a gazdálkodást. Ahogyan egyre
több lett a munkánk, úgy fejlesztettük a gépállományunkat
a minőségi munkavégzés érdekében. Mára már 5 nagyon
modern kombájnnal és 12 John

Deere traktorral dolgozunk.
Mindezeken túl építettünk egy
szárító üzemet is, így azt gondolom, hogy komplex szolgáltatást tudunk nyújtani egészen
a talaj előkészítésétől a betakarításig, a termény tárolásáig
az értékesítéssel bezárólag. A
vállalkozás bővülésével arányosan nőtt az alkalmazottak száma is, mára már mintegy húsz
embernek biztosítunk munkát,
sőt a családom, az unokáim is
itt dolgoznak. Azt gondolom,
az, hogy idáig eljutottunk, hogy
a saját tulajdonú föld megművelése mellett még nagyon sok
bérmunkát végzünk a térségben
évről évre rengeteg munkával
és lemondással jár. Nincs idő a
pihenésre, hiszen amikor télen
nem lehet dolgozni a földeken,
mi akkor készítjük fel a gépeket
a következő évi munkákra. Az,
hogy az elmúlt több mint húsz
évben így kinőtte magát a családi vállalkozásunk az a tisztességes és becsületes munkának köszönhető, ami egész életemben
vezérelt engem. A siker kulcsa
mindenképp a munkában és a
kölcsönös tiszteletben, megbecsülésben rejlik. A jövőbeli
terveim között az állandó fejlesztés, korszerűsítés szerepel,
és remélem egyszer majd az
unokáim mellett a dédunokáim
is örömmel dolgoznak a vállalkozásban.

www.ebes.hu

2017. október 24-én Debrecen Megyei Jogú Város Kölcsey Művelődési Központja
adott helyet a Kárpát-medencei
Nyugdíjas Találkozónak, ahol a
hideg, szeles idő ellenére több
mint ötszáz résztvevő volt jelen,
közöttük az Ebesi Piros Rózsa
Népdalkör Egyesület tagjai.
A rendezvényt a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal igazgatója egy gyönyörű Márai idézettel nyitotta meg, majd Debrecen
Megyei Jogú Város alpolgármestere és a Megyei Közgyűlés
elnöke köszöntötte a résztvevőket.
Pajna Zoltán mondanivalójában kiemelte annak fontosságát,
hogy ez alkalommal a jelenlévőkön keresztül Kárpát-medence magyarságát is köszöntheti
és elismerését fejezte ki azért,
hogy évközben a klubok köl-
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Szép eredmények születtek a komplex
versenyeken

2017. november 17-én került megrendezésre Debrecenben a Kazinczy Ferenc Általános iskolában az alsó tagozatosoknak a megyei komplex verseny.
Több száz tanuló versenyzett itt. Volt
törpemérce, fejtörő, versmondó, szépíró, szépolvasó, csapatverseny és úszás
kategória is. Iskolánkból 21 tanuló vett
részt a megmérettetésen. Eredmények:
versmondó kategóriában: Orosz Emma
1. helyezett, Kiss Lilla Antónia 2. helyezett, míg Palcsu Hédi 3. helyezett lett. A
szépolvasó kategóriában Szöllősi Lara
a 3. helyen végzett. Felkészítő tanáruk:
Bálintné Bagdi Ibolya. Úszásban: Pethő-Tóth Ádám a 2. helyet szerezte meg,
felkészítője Pethő Zoltán. Iskolánk felsős
tanulói 2017. november 17-én a debreceni Lilla Téri Általános Iskola által az
5-8. évfolyamosok körében meghirdetett
komplex tanulmányi verseny keretében
angol nyelvi egyéni Hallásértés versenyen vettek részt „Can You Hear What
I Hear?” címmel. A versenyre felkészítő
tanárok Arany Edina, Csiháné Pálinkás
Krisztina, Négyesiné Takács Szilvia és
Trefán Gabriella Krisztina voltak. Az
eredményhirdetésen a részt vevő diákok
közül évfolyamonként csak az első öt
helyezettet emelték ki a verseny szervezői. Tanulóink az alábbiak szerinti helyezéseket érték el: Nagy Bence (5.a) III.,
Pálóczi Imre (6.a) III., Simon Máté (8.b)
IV. helyezést értek el. Felkészítő tanár:
Trefán Gabriella Krisztina. Misák Alexandra (7.b) V. helyezett lett. Felkészítő
tanár: Arany Edina.
Egészséges, mint a makk
A hajdúszoboszlói körzeti „Egészséges,
mint a makk” egészségügyi vetélkedőn
IV. helyezést ért el az Árva Szabina, Balogh Zsombor és Szentmiklósi Kristóf
alkotta csapat. A VIII. helyen végzett

Iskolai színes hírek

díjjal jutalmazta. Mind a négy tanuló
5.b osztályos. Felkészítőjük: Csiháné
Pálinkás Krisztina. Alsó tagozatos eredmények: Pálóczi Borbála (4.b) II.; Palcsu
Hédi (4.b) V., míg Fodor Szabolcs (3.b)
Ellátogattunk idén is az ATOMKI-ba
VII. helyezést ért el. Felkészítő: Tamássy
November végén a XXXVIII. Fizikus- Zoltán. A népdaléneklési versenyen Fonapok alkalmából Debrecenbe, az Atom- dor Enikő Liza III. helyezést ért el. Felmagkutató Intézetbe látogattak a 7. és 8. készítő: Szabóné Tóth Katalin.
osztályos tanulóink. A „Hideg, hidegebb,
III. helyen végeztünk a közlekedési
leghidegebb” című előadás keretében
versenyen
érdekes kísérleteket láthattak, valamint
személyesen is részt vehettek bennük. Él- November 24-én került megrendezésre a
ményekkel és tudással gazdagodva tértek Gyermek Ifjúsági Közlekedési Kupa Hajhaza a gyerekek. Kísérőtanárok: Balogh dúszoboszlón, a Pávai Vajna Ferenc ÁltaÉva és Katona Erika.
lános Iskolában, ahol az ebesi csapat III.
helyezést ért el. A csapat tagjai: Hámori
Pályaorientációs nap az iskolánkban
Gergő (1.b), Szentmiklósi Kristóf (2.a),
Fodor Szabolcs Lázár (3.b) és Pál Roland
(4.a). Felkészítő tanár: Zelízi Mária.

csapat tagjai: Érckövi Nikoletta, Csiha
Bálint és Vogel Christian Felkészítő tanárok: Zakar Csilla, Orjákné Kurczina
Zsuzsa.

Országos sportlövő sikerek
A megyei sikerek után a debreceni országos döntőn is sikerrel szerepeltek
sportlövőink. Pető Boglárka 7. helyezést,
míg Lajtai Levente 16. helyezést ért el.
Felkészítőjük: Pető László a Debreceni
Lövészsuli Sport Egyesület szakosztály
igazgatója, európa- és világbajnok olimNovember 22-én Pályaorientációs napot pikon sportlövő.
tartottunk. Az alsó tagozaton két osztály
II. helyen végeztek töriseink
üzemlátogatáson vett részt. Voltak, akik
Ebesen tettek sétát és ismerkedtek szü- 2017. november 22-én került megrendeleik szakmájával. A madarász bemuta- zésre Berekböszörményben a Reformátó nagyon tetszett diákjainknak. A felső ció 500. évfordulója alkalmából Luther
tagozaton önismereti foglalkozásokra és Márton életéről, munkásságáról szóló
középiskolák bemutatójára került sor, tankerületi verseny. Iskolánk 3 fős csatöbbek között a Kratochvil Károly Hon- pata a 7.b osztály tanulói közül került ki.
véd Középiskola és a Debreceni SZC A csapat tagjai: Fábián Boglárka, Misák
Vegyipari Szakgimnázium érdekes óráit Alexandra, Szabó Laura Dorina. A vertekinthettük meg. Nagyon sok szülő mu- senyen az elméleti tudás mellett kreatív
tatta be foglalkozását tanulóinknak, és feladatokat is meg kellett megoldani,
keltette fel diákjaink érdeklődését. Este például riportot, búcsúcédulát készíteni.
a 8. osztályosok számára rendkívüli szü- A 16 csapat közül iskolánk az előkelő II.
lői értekezletre került sor az aktuális to- helyen végzett. Felkészítő tanár: Tálas
vábbtanulással kapcsolatban. Köszönetet Enikő.
mondunk mindenkinek, aki e nap sikeres Kitűnő eredmények az angol vers- és
lebonyolításában közreműködött. Tálas
prózamondó versenyen
Enikő pályaválasztási felelős.
December 4-én rendezték meg HajdúRagyogó eredmények idegen
szoboszlón a Bárdos Lajos Általános
nyelven is
Iskolában az angol nyelvű vers- és próNovember 24.-én rendezték a Csapóker- zamondó versenyt. A Berettyóújfalui
ti Általános Iskolában az idegennyelvi Tankerület iskoláinak tanulói két korcsovers- és prózamondó versenyt. Iskolánk portban mérték össze tudásukat. A zsűri
tanulói idén sem hoztak szégyent intéz- külön értékelte az angol nyelvet két taníményünkre. Az 5-6. osztályos korcso- tási nyelven tanuló és a normál tantervű
portban Kocsis Csaba I., Nagy Klaudia diákok előadását. A két tanítási nyelvű
Kitti II., míg Kovács Anna III. helyen iskolák közötti versenyben, próza katevégzett. Forgó Viktóriát a zsűri külön- góriában, az 5-6. osztályos korcsoport-

ban mindhárom helyezett ebesi diák lett:
Forgó Viktória I., Nagy Klaudia Kitti II,
Kovács Anna pedig a III. helyen végzett.
Mindhárom tanuló 5.b osztályos, felkészítő tanáruk Csiháné Pálinkás Krisztina.
Vers kategóriában, a 3-4. osztályos korcsoportban induló tanulóink is a dobogó
első két fokára állhattak, Pálóczi Borbála (4.b) I., Palcsu Hédi (4.b) a II. helyen
végzett. Felkészítő: Tamássy Zoltán.
Két III. helyet szereztünk
rejtvényfejtésben

A debreceni Fazekas Mihály Általános
Iskola által 2017. december 4-én megrendezett Megyei idegen nyelvi rejtvényfejtő-logikai versenyen iskolánk két
csapata vett részt angol nyelvből. Az 5-6.
évfolyamon III. helyezést értek el: Makai Botond (5.b) és Galgóczi Zsuzsanna
(6.a). Felkészítő tanárok: Csiháné Pálin-

2017. november 24. az
Európai Mézes Reggeli napja. Hozzánk is eljutott ez a
kezdeményezés és úgy gondoltuk, hogy óvodásainkkal
kicsit jobban megismerkedünk a méhek életével és
a mézfogyasztás fontossá-
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kás Krisztina, Trefán Gabriella Krisztina. Ádámot az édesapja, Pethő Zoltán készíA 7-8. évfolyamon III. helyezést értek tette fel.
el: Misák Alexandra (7.b) és Nagy GerSikeres pályázatok
gő (8.b). Felkészítő tanárok: Arany EdiMenő menzák az iskolákban című prona, Trefán Gabriella Krisztina.
jektben az Ebesi Gyermekekért alapítMegrendeztük a Simonyi verseny házi vány 17.758.345,- Ft összegű támogatást
fordulóját
nyert el. A projektben tervezetten megvaIskolánkban november 22-én került lósítandó színes programok hozzásegímegrendezésre a felső tagozatosok kö- tik a gyermekeket az egészséges táplálrében a Simonyi Zsigmond Helyesírási kozáshoz szükséges tudás és készségek
verseny. Az eredmények: 5. évfolyam: megszerzéséhez. A Digitális környezet
I. Varga Olimpia (5.a), II. Erdős Fanni a köznevelésben című pályázatunk is si(5.a), III. Nagy Klaudia Kitti (5.b). 6. keresnek bizonyult, amelyet a Thököly
évfolyam: I. Galgóczi Zsuzsanna (6.a), Imre Két Tanítási Nyelvű Általános IskoII. Szentmiklósi Dorka (6.a), III. Enyedi lával és a Hőgyes Endre Gimnázium és
Sára (6.b). 7. évfolyam: I. Szabó Laura Szakközépiskolával közösen nyújtottunk
Dorina (7.b), II. Mészáros Nóra (7.b), be 84.999.646,- Ft összegben 100%-os
III. Szűcs Krisztina (7.b). 8. évfolyam: I. támogatási arány mellett. E projekt a diLajtai Tímea (8.b), II. Árva Martina (8.a), gitális leszakadás megállítását, illetve az
III. Nagy Gergő (8.b). Felkészítő tanára- esélyteremtéshez való hozzájárulást segíik: Fézerné Kaszás Mária, Németi János- ti elő.
Köszönet a papíradományért és a
né, Subáné Kiss Gyöngyi.
fenyőfáért
Úszósikerek
Ezúton köszönjük az RR Donelly KftA Körzeti Úszó Diákolimpia döntőjét
nek és Tóth Norbert szülőnek a 93 kg pa2017. november 22-én Hajdúszoboszlón
píradományt. Köszönetünket fejezzük ki
az Árpád uszodában rendezték meg. Istovábbá Rezes Imrénének és Kerékgyárkolánk két tanulója vett részt a rendezvétó Ágnesnek az iskolánkban felállított fenyen: Pethő-Tóth Ádám (4.b) és Kocsis
nyőfa adományért.
Csaba (5.b). Pethő-Tóth Ádám I. helyezést ért el 50 m-es gyors úszásban, és II. Minden tisztelt partnerünknek és minlett az 50 m-es mell úszásban. Kocsis den kedves ebesi lakosnak áldott karáCsaba az A kategóriában (igazolt ver- csonyi ünnepeket és sikerekben gazdag,
senyzők között) 100 m-es gyorsúszásban boldog új évet kívánunk!
és 100 m-es mellúszásban is a legjobbnak
Összeállította:
bizonyult. Kocsis Csaba a HajdúszoboszSzűcs Norbert intézményvezető
lói Árpád SE versenyzője. Pethő-Tóth Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Mézes reggeli az óvodában
gával. Többféle érdekes tevékenységgel jártuk körbe
a témát. A Mézes reggeli
napján pedig minden óvodásunk vajas-mézes kenyérrel
tömhette meg a pocakját.

Köszönjük a méz felajánlást
Czeglédi Gábor helyi méhésznek és Antal Imrének,
aki még egy igazi kaptárral
és méhész eszközökkel is
meglepte a gyerekeket.

Összeállította:
Kovácsné Jóni Andrea
és Leiter Márta

www.ebes.hu
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Ismét felgyúltak az adventi fények Ebesen

www.ebes.hu

December 3-án, advent első vasárnapján felgyúltak az ünnepi fények Ebesen. Ezen alkalomból az iskolások
ünnepi műsorát csodálhatták meg a rendezvényre kilátogatók. A rendezvényről készült felvétel megtekinthető a www.ebestv.hu oldalon.

Több mint százan szórakoztunk a Suli bálban
Ebben az évben is az iskola
adott otthont a jótékonysági
bálnak, melyen több mint száz
kedves vendéget köszönthettünk.
A finom ételeket a Családi
Kajatanya, a talpalávalót pedig a Party-Roll Band szolgáltatta.
Az Alapítvány és a Szülői
Munkaközösség nevében is
szeretnénk köszönetet mondani fellépőinknek: Pintyák
Vivien és Simon Máté – felké-

szítők: Balogh Tamás és Tóthné Makara Krisztina; Főnix
Mazsorettcsoport – felkészítő:
Tóthné Békési Zsuzsa; Kiss
Csenge, aki egy gyönyörű
dallal Cserháti Zsuzsát idézte
közénk. Meglepetés produkcióként a szülői munkaközösség táncoslábú tagjai színes
egyveleggel szórakoztatták a
nagyérdeműt. Külön köszönet
illeti nagylelkű adományozóinkat: Curver Kft., Debreceni
Vízmű Zrt., Szoboszló Coop

Kft., Kösely Zrt., Ebesi Mezőgazdasági Szövetkezet, Rohr
Utcabútor Kft. A bál bevétele idén 1.986.800,- Ft volt,
amely a tavalyi kiemelkedő
összeget is felülmúlta. A bál
bevételét ebben a tanévben
az iskola díszudvarának árnyékolására, valamint a biztonsági kamerarendszer bővítésére, felújítására szeretnénk
fordítani. Külön köszönet a
hajdúszoboszlói Hotel Délibábnak a gyönyörű dekorációért. Köszönjük továbbá az
önzetlen tombola felajánlásokat: Csokonai Színház, Debreceni Jégcsarnok, Debreceni
Lövészsuli SE, Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.,
Ebesi Százas, Forrás Áruház,
L+L Autósbolt, Lautitia Kóruscsalád, Libri Könyvesbolt,
Multimedia Tower, Nagy Sándorné – Reál ABC, Nánási
Csaba, Nyüvedi család, Offra
Attila, Otthon Üzletház Kft.

– Hajdúszoboszló, Pacsmag
László, Pálffyné Harsányi Mária, Papp László, Suba család,
Suli Büfé, Szabó Piroska.
Kérjük, támogassa alapítványunkat!
Adószámunk:
18544718-1-09
Csiha László
Ebesi Gyermekekért
Alapítvány
kuratóriumi elnök
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Ebesi Hírlap
Időseknek tartottak előadást az áldozattá válás megelőzéséről
A rendőrség nevében Karácsony Béla rendőr százados, a
polgárőrség nevében pedig Balogh László egyesületi elnök
tartott előadást az időseknek az áldozattá válás elkerüléséről.
Az időskorú személyek az áldozattá válás szempontjából
fokozott veszélynek vannak kitéve. Az Ebesi Hírlap kérdésére
Balogh László elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja
ezen előadásokat, hiszen az időskorú személyek védtelenek.
Jellemzően személy és vagyon elleni bűncselekményeket
követnek el (lopás, betöréses lopás, rablás, könnyű vagy súlyos
testi sértés) ellenük. Az idős emberek áldozattá válását növeli,
ha egyedül, elszigetelten élnek, mozgásukban korlátozottak,
jóhiszeműek, hallásuk-látásuk gyenge. A biztonságuk
azonban nagymértékben növelhető megfelelő óvatossággal és
körültekintéssel – hangsúlyozta Balogh László.

www.ebes.hu

Ünnepi alkalmak a református templomban
„Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. ”
(János 1. levele, 4.rész 9. vers)
Karácsony a szeretet ünnepe. Ez a régi, sokszor unalomig
ismételt mondat az igazságot mondja ki. Voltak idők, nem
is olyan rég, amikor Jézus Krisztusról, akiről az ünnep szól
nem nagyon lehetett beszélni. De akkor is igaz volt és most
is, hogy végső soron a szeretet soha nem unalmas, lételeme
az emberi életnek, sokszor szenvedünk a hiánya miatt. Karácsony Isten szeretetének az ünnepe: Ő lép felénk, kezét
nyújtja, elkészíti a hozzá vezető utat, az élet útját. Krisztus
születése, eljövetele ezt foglalja magában. Ebben lehet békességünk, ezért szerethetünk mi is, és ez ad igazi tartalmat az
ünnepnek. Hiszem, hogy ennek lehetősége, átélése már el van
készítve a számunkra, mert eljött az Igazi Világosság, mert
Isten szeretete valóság lehet a benne bízók számára. Ezért
az idei ünnepen is hívogatunk Isten szavának meghallására,
közös ünneplésre a Református Templomba, az alábbi rend
szerint:

December 24. 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
keresztelővel.
December 31. Szilveszter napja ¾ 10 óra óévi istentisztelet.
2018. január 1. újévi istentisztelet 14 órakor.
2018. január 7. ¾ 10 óra istentisztelet.
Szeretettel várunk mindenkit!
A Debrecen-Ebes-Szepesi Református Egyházközség
és Presbitériuma nevében áldott, békés, igaz értékekben
gazdag ünnepeket kívánunk mindnyájuknak!
Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
Szilágyi János gondnok

Ünnepre készülődünk
A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde életében a karácsonyvárás már december elején elkezdődik az adventtel.
A csoportjainkba járó gyermekek naponta bontogatják az adventi zsákocskákat, számolva az ünnep közeledtét.
December 6-án megérkezett a Mikulás. Verssel, énekszóval
köszöntötte 160 óvodás, 7 bölcsis kisgyermek. Az élményszerű együttjátszást követően valamennyien örömmel fogadták
az édességgel teli csomagokat, gyümölcsöt.
December 4-én vette kezdetét a hagyományos karácsonyi
vásárunk. Rengeteg kincs készült az óvónők, dolgozók, szülők ügyes keze nyomán. A vásár egyik napját süti vásárral is
színesítettük. Az árusításból 221 000 forint gyűlt össze, melyből kreativitást fejlesztő játékokat, eszközöket vásároltunk.
December 8-án a „Fény születése” programon vett részt
óvodánk apraja-nagyja a karácsonyi díszbe öltözött művelődési házban. Az angyalkás köszöntő után meseszínházi előadás következett, majd a nagycsoportos gyermekek négyféle
kézműves foglalkozáson készítettek karácsonyi csecsebecséket. Köszönjük a szervezőknek, a foglalkozást vezetőknek a
színvonalas rendezvényt.
December 19-én karácsonyi ünneplésre került sor, ahol
közös dalolással, verseléssel köszöntöttük a karácsonyt. Az

óvodai csoportok és a mini bölcsi gyermekei birtokba vehették azt a sok-sok játékot, melyet a fa alá varázsoltunk.
Ezúton köszönjük a Kerekes Kft-nek a „nagy mézes macit”,
mely most az óvoda bejáratánál fogadja az érkezőket.
Békés, boldog, karácsonyi ünnepeket és sikeres új évet
kívánunk!
Czeglédiné Herczeg Ildikó
intézményvezető

Ebesi Hírlap
Tartalmas, színvonalas programokkal tisztelegtek József
Attila halálának 80. évfordulója alkalmából testvértelepülésünkön, Balatonszárszón
december 3-án. Advent első
vasárnapján József Attila születésének helyéről, a ferencvárosi állomásról „versvonat”
indult Balatonszárszóra. A
vonatút során neves művészek, mint például Jordán Tamás, Földes László Hobo, a
Sebő együttes, Posta Victor
és Farkas Ádám színművész,
az Ostinato együttes és a Kávészünet zenekar tisztelegtek
a költő munkássága előtt. A
vonat beérkezését követően
Balatonszárszón folytatódtak
a programok, ahol a vonattal
érkező művészek közös műsora mellett a József Attila
Emlékházban tárlatvezetéssel,
a költő sírhelyének megkoszo-

Balról jobbra: Dorogi Sándor,
Balatonszárszó polgármestere,
dr. Bácskai János, Ferencváros
polgármestere és Mezei László,
Ebes alpolgármestere

rúzásával, kiállítás megnyitóval tisztelegtek a munkássága
előtt. Településünket a rendezvényen Mezei László alpolgármester és Szűcs Norbert, iskolánk igazgatója képviselte.

Kedves Látogatóink,
a Községi Könyvtár és a
Széchényi Ferenc Tájmúzeum
2017. 12. 22. és 2018. 01. 15. között
leltározás miatt
ZÁRVA tart!
Zárva tartásunk idején minden szolgáltatásunk szünetel!
Nyitás: 2018. 01. 16. (kedd)
Megértésüket köszönjük!

Dr. Molnár Lajos-emlékdíj

Rendőrségi hírek
Ebesen az előző lapszám megjelenése óta bűncselekmény
elkövetéséről nem érkezett információ a rendőrség számára.
A 4-es számú főúton történt közúti közlekedési baleset
szemtanúinak jelentkezését várják a hajdúszoboszlói rendőrök.
A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 09050/523/2017. bűnügyi számon folytat eljárást ismeretlen tettes ellen közúti baleset gondatlan okozása
vétség elkövetésének gyanúja miatt.
A nyomozás adatai szerint 2017. december 2-án 17 óra 45
perc körül egy 53 éves férfi az általa vezetett Toyota típusú
személygépkocsival közlekedett a 4-es számú főúton, Debrecen felől Ebes irányába, amikor egy vele szemben haladó
ismeretlen színű és típusú személygépkocsi előzésébe kezdett.
A Toyotát vezető férfi a frontális ütközés elkerülése érdekében megpróbált lehúzódni az útpadkára, azonban elvesztette
az uralmát a járművének irányítása felett, és egy Ebes felől
Debrecen irányába szabályosan közlekedő harmadik személygépkocsinak ütközött.
A balesetben a Toyotát vezető férfi könnyű sérüléseket szenvedett. Az ismeretlen sofőr megállás és a tőle elvárható segítségnyújtás nélkül Debrecen irányába továbbhajtott.
A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság kéri, hogy az ismeretlen gépjárművezető, illetve aki az esettel kapcsolatban
információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán (Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 4. szám), vagy tegyen
bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457040-es telefonszámon, az ingyenesen hívható 06-80/555-111es „Telefontanú” zöld számán, illetve a 107-es, 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén. A bejelentéseket a
rendőrség bizalmasan kezeli.
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját
és amennyiben jogsértő cselekményt észlelnek, értesítsék a
rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti
megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon.
A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait
zártan – kezeli:
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok  06-30/3826565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott
06-30/382-6584
Pásti Gyula c. r. tzls. körzeti megbízott
06-70/430-1353
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
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 hónap első szerdáján 16:00 és 17:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti
Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

A Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületének ElnökKarácsony Béla r. százados, sajtószóvivő
sége a „Fehér Bot” ünnepség keretében dr. Molnár Lajos emlékérmet adományozott Kádár Nagy Lajos művész úrnak, az
egyesületükben kifejtett önzetlen segítő munkájának elismeréséül. Az elismerést Ivánfai Ágnes, a művész úr felesége vette át
Energiatanúsítvány kiállítása rövid határidőre, tapasztalt
Debrecenben.
szakembertől, olcsón. T. 30/429-9064

Lakossági hirdetés

www.ebes.hu

József Attila halálának
80. évfordulójára emlékeztek Szárszón
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Egy örök klasszikus receptjét szeretném Önökkel/
Veletek megosztani, de kicsit másképpen, mint ahogy
megszoktuk! Aki kedvet érez,
meglepheti vele a családját
karácsonykor!
A húslevest mindenki máshogyan szereti, valaki csípősre főzi, valaki marhából, valaki csirkéből készíti, és még
sorolhatnám a különböző változatokat. De egy dolog mindig közös, hogy ilyen időben
nagyon jól tud esni egy forró
tanyasi húsleves.
Az én receptem a következő:
Hozzávalók:
– Házi tyúk 1 db
– Sárgarépa 1 kg
– Zellerszár 1 db
– Zellergumó 1 db
– Póréhagyma 1 db
– Vöröshagyma 2 db

Húsleves újragondolva
– tippek Szendrei Bencétől –
– Karalábé 5 db
– Paszternák vagy petrezselyemgyökér 1 kg
– Házi csigatészta 15 dkg
– Zöldborsó 20 dkg
– Só, bors
– Kakukkfű 1 csokor
– Fokhagyma 1 fej
– Petrezselyemzöld 1 csokor
A tyúkot szétbontjuk és tepsire helyezzük a combokat, a
farhátat, a nyakat, a kaparót,
de a melle húsát nem.
230 °C-os sütőben teljesen
aranybarnára pirítjuk, majd
a kisült zsír kivételével beletesszük egy fazékba. A vis�szamaradt zsírba dobjuk a
nagyobb darabokra aprított
sárgarépát, zellert, paszterná-

kot és szintén aranybarnára
pirítjuk, majd a fazékba helyezzük. A szárzellert szálaira
szedjük, a hagymát héjával
együtt félbe vágjuk, a póréhagymát hosszában félbevágjuk és a karalábét nagyobb
kockákra vágva tesszük a többi alapanyaghoz. Az egészet
felöntjük hideg vízzel, alaposan sózzuk és borsozzuk,
majd végül bele kerül a kakukkfű és a félbe vágott egész
fej fokhagyma is. A levest
nagyon lassan, folyamatosan
habozva főzzük kb. 6–8 órán
át. Az utolsó 1 órában tesszük
a levesbe a tyúk mellehúsát.
A levest leszűrjük, a combról
és a csontokról leszedegetjük
a húst, a mellehúsát felkoc-

kázzuk. A levet újra felfőzzük
és főzünk bele ízlésünknek
megfelelő zöldségeket (sárgarépa, zeller, karalábé, paszternák stb.). Célszerű kisebb
kockákra vágni a zöldségeket,
de lehet akár félbe vágva is,
ki hogy szereti. Ha a zöldségek megpuhultak, akkor
visszakerül a levesbe a tyúk
húsa is és a zöldborsó. (A
borsó mindig a legvégén kerül a levesbe, mert könnyen
túlfő és megkeményedik). A
csigatésztát külön fazékban
a levesből kimert lében főzzük meg. Tálalásnál alaposan
megszórjuk aprított petrezselyemzölddel. A pirítástól
teljesen más íze lesz a húslevesnek, sokkal testesebb és
aromásabb.
Minden kedves Olvasónak
boldog ünnepeket kívánok!
Szendrei Bence

Felajánlás a Máltai Szeretet
Szolgálatnak

Szilveszteri
futás-kocogás az újévbe
Ünnepeljük együtt az újévet mozgással!
Indulás:
December 31. 23 óra 55 perckor:
Arany J. Ált. Isk.
Érkezés:
2018. Január 1. O óra 5 perckor
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet, láthatósági mellény
Szervezők: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok
Egyesület

MEGEMLÉKEZÉS
SZABÓ LÁSZLÓ
halálának 1.évfordulójára
Virágot viszünk egy néma
sírra,
tudjuk, hogy őt már nem
hozzuk vissza,
míg éltél, nagyon szerettünk,
míg élünk, szívünk mélyén
sohasem feledünk.
A gyászoló család

A Magyar Máltai Szeretet Szolgálat és az MTVA „Jónak lenni
jó” karitatív programját – az Ebesi Értéktár tagja, Kádár Nagy
Lajos Művész úr - a Tisztító tűz című nonfiguratív kisplasztikájának felajánlásával segítette.

Madáretető
gyalogtúra
Indulás:
Hazaérkezés:
Felszerelés:
Szervezők:

Január 06. szombat: Iskola elől du.
2 órakor
Délután 4 óra körül
Időjárásnak megfelelő öltözet,
madáreleség, esetleg madáretető
Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok
Egyesület
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Ebesi Hírlap
Floorball hétvége
csapattal. Ebesről minden
meghirdetett
korosztályban
(alsó-, felső tagozat, középiskola) sikerült csapatot kiállítani. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a középiskolás
korosztályban az ebesi csapaton kívül másik jelentkező
nem volt, így két korcsoportba
sorolták a csapatokat és a kö-

zépiskolások a felső tagozatosok között lettek értékelve.
A torna végeredményeként
az alsó tagozatosok között az
Ebes 2 csapata nyerte meg 4
győzelemmel és az Ebes 1 csapat 2 győzelemmel és 2 vereséggel lett negyedik helyezett.
A felső tagozatosok csoportját
a középiskolás csapat az Ebes

4 csapata nyerte meg 2 győzelemmel és 1 döntetlennel, míg
a második helyezést az Ebes 3
csapata hozta el 2 győzelemmel és 1 vereséggel. A versenyen való részvételt az Ebesi
Sportbarátok KH Egyesület
támogatta.
Makai Zsolt
Ebesi Sportbarátok Egyesület
Floorball szakosztály
szakosztályvezető

A Fény születése – Betlehemi csillagjárás 2017.
Adventi program kicsiknek és nagyoknak
A művelődési házban 9. alkalommal került megrendezésre
adventi rendezvényünk, melyen kézműves karácsonyi vásárral
és adventi programokkal vártuk a gyerekeket és minden érdeklődőt. A programok sorát angyalok köszöntésével és közös daltanulással kezdtük, amelyet karácsonyi bábelőadás és adventi
kézműves játszóház követett. Délután táncházzal és daltanulással folytatódott, valamint a Nemzetközi Betlehemes Találko-

zózó résztvevő, a Partiumból Csedreg faluból hozzánk érkező
vendégcsoport betlehemes műsorával és játszóházzal zárult.
Köszönjük az Alapszolgáltatási Központ, az Ebesi Arany
János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a Benedek Elek Óvoda együttműködését.
Kissné Vass Rozália művelődési ház vezető

www.ebes.hu

Nagy örömünkre szolgált,
hogy LV Sport Kupa néven a
DEAC Floorball szakosztálya kispályás tornát szervezet
az Agrár egyetem sportcsarnokában november végén. A
szervezők elmondása szerint
hagyományteremtő szándékkal kívánják a tornát ősszel és
tavasszal megrendezni, ahova
most az iskolai floorball foglalkozásokra járó tanulókkal
neveztünk be, összesen négy
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